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GEMENE GRATIE EN PRO REGE BIJ Dr ABRAHAM KUYPER 

DOOR 

PROF. DR S. l'. ZUIDEMA 

(;emene gratie en ",Pro Regc·) 

Kuypers driedelig standaardwerk De Gemeelle Gratie, eerst in artikelen
serie verschenen, legde beslag op zijn geestverwanten en tijdgenoten, en 
boeide, ja greep hen in hun gemoedsleven, hun denken en hun verbeelding 
met onweerstaanbare kracht. vVant dit werk bevrijdde hen uit een "dopers 
isolement" 1), en gaf hun de door hen zo begeerde religieuze rechtvaar
diging voor het persoonlijk èn georganiseerd optreden der gelovige chris
tenheid "op alle terreinen des levens", niet alleen in de kerk, maar ook 
"in staat en maatschappij, in wetenschap en kunst". Het rechtvaardigde 
zulk een optreden èn spoorde er toe aan. En, al was de Anti-Revolutionaire 
Partij reeds meer dan tien jaren eerder opgericht, voortaan zou toch ook 
het eigen optreden van het calvinistische volksdeel op het terrein der poli
tieke partijvorming en als christelijk-politieke partij uit deze rechtvaar-
diging, bezieling en visie putten. De Anti-Revolutionaire 
Partij moge met leerstuk der gemene gratie niet staan of vallen, maar 
haar historie is niet beschrijfhaar of denkbaar zonder een goed inzicht 
in wat dit leerstuk voor haar aanhangers heeft betekend. En nog betekent. 

Kuyper was intussen niet de eerste, die over gemene gratie schreef en 
voor gemene gratie aandacht Yroeg. Op dit pad was hem Dr H. Bavinck 
reeds voorgegaan in zijn rectorale oratie, aan de Theologische School te 
Kampen in 1894 uitgesproken, en getiteld: De Algemeene Genade. En 
ook Kampen kon zo min als Amsterdam er op bogen, dat hier voor het 
eerst in de geschiedenis der christelijke kerk over gemene gratie gedacht 
en gesproken werd. Bavinck noch Kuyper achtten zich te dezen origineel. 
Terecht zagen zij zichzelf ook in dit opzicht als leerlingen van Calvijn, 
als "copiïsten" (om met Kuyper te spreken). In zijn dissertatie Calvin on 
Common Grace toont Dr H. Kuiper met de stukken aan 2), dat het leer
stuk der gemene gratie in Calvijn's opvattingen reeds op zijn minst be-
sloten en dat wie van geen gemene gratie wil weten daarmede niet 
alleen en Bavinck, maar ook Calvijn op een het wezenlijke be-
treffend punt in zijn christelijk denken aanvalt. En Amsterdam èn Kampen 
èn Genève. 

Nu is het stellig in strijd met de diepste geloofsovertuiging van Kuyper, 
\";\11 Bavinck en van Calvijn, wanneer men, wat zij - de één minder, de ander 

1) B.v. G. G. 
~) H. Kuiper. 

A. S. XXIV 

Gemf'ellC Gratie) IT, 52, 349 en 
on ("mmon Gracr, diss. V.LT .. 
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2 PROF. DR S. U. ZUIDEMA 

meer streng systematisch - over de gemene gratie Gods leren, buiten 
verband stelt met wat zij leerden over de zaligmakende genade Gods, 
waardoor Hij in Christus zondaren tot het eeuwig leven uitverkiest, ver
zoent en roept. Zeker, Kuyper en wij beperken ons nu verder tot zijn 
inzichten leert bij herhaling, dat de gemene gratie Gods een zelfstandig 
doel 3) heeft. Daarmede bedoelt hij te zeggen, dat de gemene gratie naast 
en zelfs tegenover 4) Gods zaligmakende en bijzondere genade een eigen 
doel heeft, dat ook als zodanig niet ondergeschikt kan worden gesteld aan 
Gods verzoenend, verlossend en uitverkiezend werk in Zijn genadeyer
bond. Maar drieërlei mag te dezen niet worden verwaarloosd. 

In de eerste plaats, dat Kuyper dit zelfstandig doel der gemene gratie 
slechts daarom als met innerlijke noodzaak heeft moeten stellen, omdat 
hij in beginsel aan de bestemming en de omvang der particuliere genade 
veelal een te beperkte inhoud had gegeven. Dit zou hem stellig in gnos
tische en doperse vaarwateren hebben gebracht, indien hij niet naast deze 
pool der particuliere genade ook de pool der geme.ne gratie had gesteld. 
Het zelfstandig doel der gemene gratie is dan ook slechts "betrekkelijk" 
zelfstandig. Kuyper tracht n1. het evenwicht in stand te houden door het 
stellen van het niet minder "zelfstandig" doel der particuliere genade: de 
uitverkiezing tot eeuwige zaligheid. Het is in strijd met de diepste reli
gieuze motieven, overtuigingen en innerlijke zielsbelevenissen van Kuyper 
en van zijn geestverwanten, ja met heel die mens, ook maar te veronder
stellen, dat Kuyper op dit ene been der gemene gratie in haar zelfstandig 
doel een ogenblik heeft willen staan, of zelfs zich bewegen. In Kuyper 
heeft, sinds zijn bekering, de humanist geen andere bestaanswijze kunnen 
vinden dan als bestreden verleider, als afgebeden verzoeker. En terecht 
wijst Van Ruler er op, dat Kuyper zulks met zijn leer der gemene gratie 
nooit bedoeld noch gezegd wilde hebben 5). Een verbinding van christen
dom en humanisme zou het laatste zijn, wat Kuyper met zijn gemene
gratie-leer kon beogen. Stellig zou hij, indien zijn leer een humanistische 
instelling op "het terrein der gemene gratie" zou rechtvaardigen - des 
neen! heel deze leer van heler harte schade en drek geacht hebben om 
de uitnemendheid der (zaligmakende) kennis van onze Here Jezus Chris
tus. Wanneer hij dan ook later zijn Pro Rege schrijft, dan is dat zeker 
niet bedoeld om principieel een correctie op zijn leer van de gemene gratie 
te leveren, en nog minder, om deze leer langs deze weg onopvallend weer 
uit te bannen of te herroepen. Voor Kuyper's besef streed het één niet met 
het ander. De leer der gemene gratie is anti-gnostisch en anti-dopers, 
maar zij is geenszins te vatten, als men haar ook als anti-soteriologisch 
ziet: als een afbreuk van het christelijk geloof in de genade van onze 
Here Jezus Christus. Ja, zelfs niet, wanneer men haar stelt als een soort 
libertinistisch-humanistisch nevenstuk, een terrein, waar de christen nu 
eens niet uit Gods genade in Christus behoeft te leven, en zijn "natuur
lijke" gang kan gaan. 

Want - ten tweede - de bedoeling van Kuypers leer der gemene gratie 
is juist in het geheel niet in de eerste plaats, een weg te banen naar een 

:1) B.v. G. G. I, 254; 1I, 632 e.v.; lIl, 124. 
4) B.v. G. G. Il, 685. 
,,) A. A. van Ruler, Kuypers Idee een er Christelijke Cultuur, in: Onze Tijd, nos 12' 

en 13, Nijkerk, z. j., blzz. 12 en 13. 



GEMENE GRATIE EN PRO REGE BIJ OR ABRAHAl\I KVYPER 3 

"neutrale" \vaardering voor culturele activiteit en prestaties van onge
lovigen, maar een weg te banen naar een eigen activiteit van Gods gelovig 
volk op het terrein der menselijke cultuur, naar een eigen culturele activi
teit op dit "terrein der gemene gratie": een activiteit, die in de particuliere 
genade haar oorsprong en aandrift heeft. Een weg naar het "pro Rege" 
op het terrein der gemene gratie. Van Ruler, die juist hierom Kuypers 
leer afwijst "), heeft met dit al deze strekking van Kuypers leer der ge
mene gratie zuiver heluisterd. 

::\har er is meer. Immers, reeds Ridclerbos wijst op tegenstrijdigheden 
in Kuypers leer der gemene gratie 7). En terecht. Daarom is ook zijn 
conclU:iie op de laatste bladzijde van zijn geschrift slechts een halve waar
heid. Jiij schrijft daar: "Indien het hedendaagse Calvinisme niet in een-
7ijdighcicl wil verstarren, zal het niet bepaalde hestanddelen uit Kuypers 
erfenis ten koste van andere naar voren mogen brengen. Men gaat slechts 
in Kuypers lijn, indien men de gecompliceerdheid van zijn denken niet 
door een tenslotte arm simplisme vervangt" S). Deze conclusie is zelf al te 
simpel en arm. En zij treft de schrijver zelf het eerst. Want Ridderbos 
wil zelf de tegenstrijdigheden in Kuypers leer wegwerken. En met die 
tegenstrijdigheden ook een stuk "vreemde" ingewikkeldheid. En dat m. i. 
in Kuypers lijn. \Vant het was Kuyper niet om tegenstrijdigheden te doen. 
Hij was allerminst een denker, die de innerlijke tegenspraak aanvaardde. 
Hij verwierp haar als kennelijke dwaling. Men is - daarom is Ridder
bos' conclusie een "halve waarheid", met al het gevaar van zulke waar
heden nog niet aan simplisme toe, indien men de tegenstrijdigheden 
uitdrijft! 

\Velnu, zulk een innerlijke tegenspraak bij Kuyper is o.a. het volgende: 
Kuypcr hestrijdt zelf het zelfstandig doel der gemene gratie, dat hij 
intussen bij herhaling leert, \vanneer hij, ook voor het bestel Gods in deze 
bedeling, uitspreekt, dat "het bestel der particuliere genade heerscht": 
"Zeker, er is niets tegen om te zeggen, dat alle ding om den Christus 
gcschiedt, dat derhalve het lichaam van Christus het allesbeheerschende 
element in de historie vormt, en dat op die grond mag beleden worden, 
dat de kerk van Christus de spil is, waarom feitelijk het leven der mensch
heid draait. \Vie dit voorbijziet of ontkent, zal nooit eenheid in den gang 
der historie ontdekken. Voor hem volgt eeuw op eeuw, en volgt daarin 
ontwikkeling op achteruitgang, en weer vooruitgang op teruggang, maar 
de stroom van het leven gaat nergcns heen, heeft geen doel (sic I). Dit 
leven mist ecn middelpunt, het heeft geen spil. Moet dit in alle eeuwigheid 
zoo doorgaan, dan loopt het uit op een verveling zonder einde; en moet 
het ergens worden afgebroken, doordien de elementen van vuur of water 
onze aarde te machtig worden, dan is die afbreking geheel \villekeurig, en 
is cr noch cenig doel bereikt (sic!) noch eenige vrucht gewonnen. De 
Gereformeerde belijdenis, die vasthoudt, dat alle ding, ook in deze wereld, 
doelt op den Christus, dat Zijn Lichaam het hoofdelement is, en dat men 
in dien zin zeggen kan, dat de kerk van Christus het middelpunt der 
wereldhistorie vormt, levert een beginsel van historiebeschouwing, dat zeer 

") A. W., 78 e.v., 136 en 137. 
7) S. J. Ridderbos. De Thl'ologischc C1flt1tllrbeschouwil1g van Abraham Kl/yper, 

diss. V.U., Kampen, 1947, blzz. 86, 87. 
S) A. W., blz. 328. 
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hoog staat boven de gemeene opvatting der geschiedenis. Vi e zullen ons 
dan ook wel wachten, iets, wat ook, hierop af te dingen. Niet de gemeenc 
genade, maar het bestel der particuliere genade heerscht" 9). 

Hier wordt met zoveel woorden de leer van het zelfstandig doel der 
geme.ne gratie geloochend, en de geschiedenis, die zich "op het terrein 
van de gemene gratie" in deze bedeling voltrekt, christocentrisch en sote
riologisch opgevat. Hier voert het "Pro Rege" volstrekt de boventoon. 
Of juister: hier wordt Christus ook als "Koning der gemene gratie" be
leden, en een eigen, tegenover de particuliere genade zelfstandig doel der 
gemene gratie bestreden. 

Maar er is meer. Niet alleen in het midden der historie, ook aan haar 
einde kent Kuyper tweeërlei lijn. \Vant hij leert en dat slag op slag 
-- dat de gemene gratie tot deze bedeling beperkt is, en in deze bedeling, 
in dit "tijdelijk" leven haar bestemming vindt 10). Dat is zelfs één der 
kenmerken, ,velke z. i. de gemene gratie van de particuliere genade onder
scheidt. 

Maar daarnaast leert Kuyper, dat ook de vruchten der gemene gratie 
ingedragen zullen worden in het Rijk der heerlijkheid hiernamaals 11). En 
wel daarom, omdat het werkelijk bestaan der zichtbare dingen - het 
terrein der gemene gratie - de bestemming (!) heeft, "zelve door de par
tictlliere genade geëigend te worden". "Eens bereikt deze loop der dingen 
zijn keerpunt, en dan eischt de herscheppende kracht van de particuliere 
genade ook heel het terrein der gemeene gratie voor zich op ... ". Daarom 
is "die tegenstelling tusschen het terrein der particuliere genade en der 
gemeene gratie slechts tijdelijk" 12). 

Ook hier blijkt de particuliere genade over de gemene gratie a. h. w. 
te triumferen. Verre daarvan, dat de gemene gratie zich de particuliere 
genade nu of uiteindelijk toeëigent - Kuyper is geen christen-humanist! 
-, en ook verre er van, dat de gemene gratie een zelfstandige eindbe
stemming heeft in dit leven en in deze bedeling, mondt zij in het hier
namaals uit, zo, dat Christus dan definitief "Koning der gemene gratie" is. 

Het "zelfstandig" doel der gemene gratie is dus wel zeer betrekkelijk, 
en in waarheid slechts schij.n. 

Zelfs haar voorlopigheid is maar betrekkelijk, en wordt door Kuyper 
met de ene hand gesteld, met de andere teruggenomen. 

Uit dit alles blijkt onmiskenbaar, dat Kuypers hart bij de particuliere 
genade, en bij het Koningschap van Christus als Verlossingsmiddelaar 
was en bleef. Ook, als hij een betrekkelijk zelfstandig doel der gemene 
gratie leert, en een betrekkelijk zelfstandig terrein voor de gemene gratie 
reserveert. 

Wie Kuypers gemene-gratie-Ieer gebruikt om zichzelf te rechtvaardigen 
in een cultuurbeschouwing of cultuurbeleving, die a. h. \V. naast het geloof 
in Gods particuliere genade staat, misbruikt haar. 

Het enige, waartoe Kuypers leer der gemene gratie recht geeft, is de 
aanvaarding van een dialectische, polaire verhouding lussen het terrein 
van de gemene gratie en dat van de particuliere genade. Maar zelfs in dit 
geval blijft de zelfstandigheid van de gemene gratie slechts polair en mag 

9) G. G. I, 223-224. 
10) B.v. G. G. I, 497; II, 2n, 679. 
11) B.v. G. G. I, 458 ex. 
12) G. G. IT. 684, 685. 
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zij niet zonder gelijktijdige aanvaarding van de antithese, het "Pro Rege" 
en de christelijke activiteit van uit de genade der wedergeboorte worden 
aanvaard. 

Maar tegelijkertijd is het volharden bij deze polaire verhouding van 
"zelfstandige" gemene gratie en "zelfstandige" particuliere genade van die 
aard, dat dan nog Kuypers hart moet worden gezocht bij de "mystiek" 
en bij het "vreemdelingschap", die de particuliere genade zelfstandig in
houdt. Daar klopt zijn hart. Daar allereerst. Daar gedurig. Dan nog heeft, 
naar de aan haar toegekende betekenis gezien, de particuliere genade Lij 
Kuyper het overwicht. 

Doch bovendien is dit slechts de ene Kuyper. De Kuyper van het 
minimum. vVaIlt tegelijkertijd spreekt dezelfde Kuyper de taal van de 
gemene gratie als de genade, welke bij Christus als de Verlossingsmid
delaar, niet enkel aan het einde, in het hiernamaals, maar ook reeds in 
het midden van de mensheidshistorie, behoort 13). Een beroep op deze 
K~;:per is even gerechtvaardigd als een beroep op de Kuyper van het 
lll1I11mum. 

En een beroep op beide "Kuypers" is de handhaving van een innerlijke 
tegenstrijdigheid, en daarom slechts aanvaardbaar voor navolgers, die, als 
inderdaad maar navolgers, weigeren de tegenspraak te ontwarren en uit 
te zuiveren. Volgelingen van Kuyper niet waardig. ::\'lell zal hier moeten 
kiezen, wil men de meester volgen. 

Gemene gratie maakt hel Rege" 

Leer terecht heeft Van Ruler er op gewezen, dat Kuypers leer der ge
mene gratie de strekking heeft, zowel naar innerlijke drijfkracht als ook 
naar eigen bedoeling, de waarachtig-christelijke activiteit van 
Gods van uit de particuliere genade der vvedergeboorte bij het licht 
der IIeilige Schrift aan te wakkeren èn te rechtvaardigen. Het terrein der 
gemene gratie is het werkterrein voor en uit de begenadiging met de 
particuliere genade. De gemene gratie biedt aan de christgelovige het 
materiaal voor zijn vormingsroeping en zijn christelijke strijd 14). Het is 
het terrein, waar christelijke wetenschap, christelijke staatkunde, christe
iijke sociale actie, christelijke persoonlijke activiteit tot ontplooiing moeten 
komen. Zij legt a. h. w. de vloer voor deze activiteit. Zij is cr de voor
waarde voor, biedt er de mogelijkheid toe. De gemene gratie maakt deze 
christelijke activiteit van uit de particuliere genade mogelijk. Zij maakt 
(le antithese, zij maakt het "Pro Rege" mogelijk. 

Ook nu weer ga voorop, dat Kuyper met zijn leer der gemene gratie 
allerminst bedoelde of leerde, dat de christen op dit terrein in autonomie 
- d. i. onafhankelijk van Gods \-Voord en niet van uit de genade der weder-
geboorte zou mogen opereren. 

\Vie zich met de leer der gemene gratie een vrijbrief voor een niet
christelijke levenspraktijk en denkarbeid schenkt, doet haar innerlijk ge
weld aan. Het is Kuyper met zijn leer der gemene gratie er juist om te 
doen, de weg te banen voor een geoorloofde en geboden activiteit van 
uit de gemeenschap met Christus, het nieuwe Hoofd der verloste mens
heid, van uit het mystieke Lichaam van Christus, van uit Gods genade, 

n) B.v. G. G. IT. 341, 348. 355; JH. 513. 516, 523. 
11 ) Van Rukr, a. w .• passim. 
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die 111 de wedergeboorte de "binnenste spil" van de mens, "het middel
punt", "de kern" 15) omzet en vernieuwt. De gemene gratie IS er om 
het "Pro Rege", zij rechtvaardigt en schept de mogelijkheid der anti
these. 

Stellig legt Kuyper in zijn studies, getiteld Pro Rege, hierop meer na
druk. Maar in wezen wijkt hij daarmede in het geheel niet af van opzet, 
strekking en inhoud van zijn werk De Gemeene Gratie. Men zegt reeds 
teveel, wanneer men in Pro Rege een zweem van correctie op De Ge
meene Gratie indicht. Kuyper had daar geen behoefte aan, en De Gemeenc 
Gratie evenmin. 

Intussen stuiten wij hier op een der belangrijkste begrippen uit heel 
Kuypers leer der gemene gratie. De gemene gratie als "mogelijkheids
grond" voor de particuliere genade, en dan vooral voor de activiteit van 
uit de particuliere genade. 

Het is opvallend, dat momenteel een gelijke idee van "mogelijkheid" 
bij Karl Barth in zijn Kirchliche Dogntatil? naar voren komt: de "natuur" 
als mogelijkheid voor de "genade". Ja zeker, Barth kent ook een tweede 
idee van "mogelijkheid", n.l.: de genade Gods brengt haar eigen moge
lijkheid met zichzelf mee; zij is haar eigen mogelijkheid, zij maakt zich
zelf mogelijk, zij schept met zichzelf haar eigen aanknopingspunt. 

De "natuur", de schepping, is clan de "uitwendige mogelijkheid" voor 
de genade, terwijl de genade eigen i.nwendige mogelijkheid is 1H). 

Ik wijs op deze parallel, onder meer, om aan Barth te demonstreren, 
dat deze idee ener "uitwendige mogelijkheid" met pelagianisme, semi
pelagianisme of remonstrantisme in de leer van de orde des heils niets 
te maken heeft. En ook Kuyper heeft zeer bewust de particuliere genade 
in zichzelf laten rusten, en van haar geleerd, dat zij enkel en alleen 
het werk is van de Heilige Geest, Die de wedergeboorte in o.nze harten 
werkt, en het geloof aan ons schenkt. Daarom heeft zijn leer der "gratia 
communis" slechts de naam gemeen met de remonstrantse leer der "gratia 
communis" 17). \Vant bij de remonstranten speelt "gemene gratie" een 
beslissende, eigenmachtige rol, is zij mede een "inllcrlijhe" mogelijkheids
grond voor wedergeboorte en bekering van die mens, die dood in zo.nden 
en misdaden is. Dit nu is het laatste, waaraan Kuyper dacht. Zijn leer 
van verkiezing en genadeverbond, door hem breed uitgewerkt vóór hij 
een letter op papier zette over de gemene gratie, is van alle remonstrantse 
smetten vrij. Schilder strijdt tegen windmolens, wanneer hij naam en 
begrip van "gratia communis" bij remonstranten tegen Kuyper uitspeelt, 
en om die reden de term "gemene gratie" verwerpelijk acht 18). En hij 
venvaarloost, dat naam en begrip der gratia communis ook bij Calvijn 
voorkomen. In niet-verwerpelijke zin. 

Daarbij komt nog, dat Kuyper de gemene gratie wel "uitwendige" 
mogelijkheid voor de particuliere genade acht, maar - met één uitzonde
ring 19) - doorgaans uitdrukkelijk het Geesteswerk der iyederbarencle 

15) Zie voor dez.: uitdrukkingen h.v. G. G. I1, 212. 
1(1) Zie h.v. Karl Barth, Kirchhche Dogmatik, lT, I, 255, 256. 
17) Zie b.v. G. G. Il, 11 i, 216, 21i. 
18) K. Schilder, Is de Term "Algc111eene GeHade" ,,·ctenschappclij/, ,'rroHI,,'oordt 

Kampen, 1947, blz. 14 e.V. 
19) A. Kuyper, Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, Kampen, 1909, 1 r, 232. 
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genade Gods onmiddellijk noemt 20), en daarom ook onafhankelijk van 
alle "voorbereidende genade" 21) der gemene gratie. \Vel leert hij, dat 
wedergeboorte slechts "mogelijk" is bij "geborenen", en dat de geboorte 
na de zondeval aan gemene gratie is te danken 22). Maar deze gedachten
gang zal toch niemand er toe verleiden, nu te denken, dat Kuyper op één 
of andere wijze hiermede de belijdenis, dat de genade Gods particulier is, 
verzwakte of verkortte, of aan de souvereiniteit van Gods vrije genade 
afbreuk deed. 

Genoeg echter tot bewijs van cle stelling: Kuypers leer der gemene 
gratie is er 0111 wille van zijn leer der particuliere genade, en allereerst 
om wille van zijn leer, dat van uit de particuliere genade christelijke activi
teit op "het brede terrein des levens" niet alleen niet onmogelijk, en niet 
verboden, maar mogelijk en geboden is. Hij riep met deze leer op tot eigen 
christelijke activiteit, tot het "Pro Rege" , veelal tot "antithetische" activi
teit, niet het laatst in organisatorische vorm, van de "kerk als organisme". 

De particuliere genade 
De vraag is echter, of zij daartoe deugt, en of Kuypers leer der particu

liere genade zich hiertoe leent. Kan de gemene gratie zulk een christelijke 
activiteit mogelijk maken, en kan particuliere genade langs deze weg tot 
eigen activiteit komen? 

\Vat is bij Kuyper particuliere genade, wat gemene gratie? 

\Vat is Gods bijzondere genade? Of, zoals Kuyper haar meestal noemde, 
Gods particuliere genade? 

Zij is Gods genadige gezindheid jegens zondaren, met wie Hij Zich 
0111 wille van Christus' kruisverdienste heeft verzoend, en aan wie Hij 
nu uit louter, ongehonden, verbeurde en vrije gunst, naar Zijn eeuwig 
heilsplan, Christus en al Zijn weldaden om niet schenkt door de Heilige 
Geest 2:1). 

Zij loopt uit op het werk van Christus als onze Verlossingsmiddelaar, 
Die ons vlees en bloed, onze menselijke natuur aannam, en Die Zichzelf 
\'oor ons gegeven heeft tot een verzoening van al onze zonden, in het 
"Verbond der Genade en Verzoening" 24). 

Zij loopt niet minder uit op het werk van de Geest van Christus, Die 
ons Christus toeëigent, Die in ons woont en werkt, en Die ons in onze 
harten, in de "spil", het "centrum" van ons bestaan, van o.ns zelf, de 
\\'edergeboorte schenkt, zonder welke niemand het Koninkrijk Gods kan 
zien 25). 

Men leze de leerregels van Dordt, en men weet, \vat Kuyper onder cIe 
particuliere genade verstaat. 

Zij mondt uit in het "Lichaam van Christus", het "corpus Christi mysti
cum" van Efeze 1 2H). 

Zeer ten onrechte ziet Van Huler hij Kuyper een overheersing van de 

20) B.v. G. G. IT, 207 e.v., 241 en passim. 
21) B.v. G. G. Ir, 207-217. 
22) B.v. G. G. I, 95, 212 e.v., 222, 254, 263; 1I, 293, 3.lS, 354, 61'4; rrr, 423. 
2a) Zie A. Kuyper, E Voto Dordraccno 11, 537, 
24) B. v. G. G. J, 296. 
25) B. v. G. G. Ir, 137, 614 en passim, 
21» B.v. G. G. lT, 614 en passim. 
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leer van de Heilige Geest ten koste van de christocratie 2,). Hoe dat? 
Kuyper zegt uitdrukkelijk, dat de wedergeboorte - werk van de Heilige 
Geest - betekent, dat iemand ingeplant is in het "lichaam van Christus", 
en dat hij daardoor "persoonlijk aan Christus toebehoort" 28). Naar 2 
Corinthe 3 : 17: De Here nu is de Geest. 

Maar zeer terecht heeft Van Ruler gezien, dat de "onderwerpelijke 
genade" 29) Gods volgens Knyper, maar niet minder volgens de Dordtse 
Leerregels en niet minder volgens Calvijn, in de wedergeboorte haar aan
vang neemt 30). 

Als Kuyper dan ook het vraagstuk van de waarachtig-christelijke acti
viteit aangrijpt, dan staat het voor hem vast, dat deze activiteit uit de 
"nieuwe mens", de "wedergeboren mens" moet opkomen. En dat dit niet 
alleen niet met de heerschappij van de Christus, maar ook niet met de 
heerschappij des Geestes in strijd is. En als Van Ruler dit spiritualisme 
noemt 31), dan is ons dit wel. Het is inderdaad: erkenning van het werk 
van de Heilige Geest, de Geest van Christus, "Die in onze harten woont 
en werkt". Dan is dit Bijbels. Naar Johannes 3. 

Stelt hij daartegenover: "De tijd is in de eeuwigheid a. h. w. stilgezet" 32), 
clan licht hij o. i. de bijbelse openbaring uit haar voegen. Haar openbaring 
omtrent wedergeboorte en particuliere genade en werk des Geestes. Het 
is immers in strijd met de bijbelse openbaring, te leren, dat de eeuwigheid 
aan 011S leven in de tijd iedere eigen betekenis zou ontnemen. 

Hier begint Kuyper. Bij de wedergeboorte. En Kuyper noemt deze 
wedergeboorte "geestelijk" van aard 33). Men kan bezwaar tegen deze term 
hebben en die door een betere willen vervangen. Mits me.n maar geen 
bezwaar tegen deze "zaak" heeft, en haar wil wegwerken. Mits men maar 
niet wil leren, dat het heil in Christus even dicht bij (of: ver van) ons 
lichaam als bij onze ziel staat 34). Heel de Bijbel weet van het "hart" als 
het beheersend centrum van de mens. En dit hart is wat anders dan onze 
levensverrichtingen en dan onze psychische- d.w.z. van o.ns gevoelsleven
levensuitingen. Kuyper is bijbels verantwoord, wanneer hij de particuliere 
genade met de "geestelijke" vernieuvying en omzetting van de "spil" van 
ons zelf-zijn en daarin met de herschepping van ons zelf tot "nieuwe mens" 
in beginsel laat aanvangen. Hij is hierin ook gereformeerd-confessioneel 
verantwoord. 

Voor Kuyper is ook hier het aangrijpingspunt, de invalspoort, de inzet 
van de herschepping, of: V'l.n het Koninkrijk der hemelen 35). Het Konink
rijk der hemelen is het rijk der particuliere genade, waartoe allen behoren, 
die "in Christus" zijn, Hem toebehoren, Hem ingelijfd zijn (Catechismus 

27) B.v. G. G. Ir, 672: l'ro Rl'ge lT. 130 en 13l. 
28) G. G. Ir, 672. 
29) Zie voor deze term S. J. Ridderbos, a. W., blz. 92. 
ao) B. v. G. G. I, 255; 11, 52, 207 e.v. 
:11) A. W., b.v. blz. 7. 
:)2) A. w., blz. 137, c.f. blz. 126: "Christelijk gesproken ligt immers het gewicht der 

dingen in de eeuwigheid". 
3a) B.v. G. G. II, 219. 
:)4) Zo Van Ruler, a. w. blz. 146: ,,\Vanneer het heil in den hemel verborgen is. 

is er principieel geen verschil tusschen de gemeenschap van het lichaam en de ge
meenschap van de ziel met het heil ... De Geest heeft niet meer yerwantschap met 
en daardoor vat aan de ziel dan met en aan het lichaam". 

35) B.v. G. G. IT, 10, ll, 639. 
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Zomlag 7), en die dusdoende behoren tot de (onzichtbare) Kerk van Chris
i us, Zijn "mystieke" Lichaam. 

Opgemerkt moet hier worden, dat bij Kuyper de stelling, dat deze 
genade particulier is, niet inhoudt, dat zij individualistisch - alleen tot 
heil van de enkele persoon - zou zijn. Ten onrechte maakt Van Ruler 
dit hieruit op :16). Als Kuyper deze genade Gods particulier noemt, dan 
is dat, omdat Hij haar niet gebonden acht aan enig samenlevingsver
band, dat tot deze tijdelijke werkelijkheid behoort, aan gezin of kerk
instituut of staat of menselijke groepsvorming. Maar daarmede is Kuyper 
nog niet terecht gekomen in de gevaarlijke wateren van het particu
larisme, van het individualisme. Hij weet van het "Lichaam" van Chris
tus, waarin wij door de wedergeboorte worden ingelijfd, en dit Lichaam 
\'an Christus is iets anders dan een optelsom van individuen, ook van 
wedergeboren individuen. Het is voor Kuyper trouwens, evenals voor 
Bavinck en Calvijn, niet minder dan het in Christus herboren en her
:;chapen menselijk geslacht, de nieuwe mensheid, die niet langer in Adam, 
doch "in Christus" een eenheid is :17). 

Een "geestelijke" eenheid. Een "mystieke" eenheid. Een eenheid van 
de "kinderen" Gods, die tot zonen zijn aangenomen "in Christus" door 
de "God en Vader van onze Here Jezus Christus". Tot zone.n van het
zelfde huis. Tot broeders en zusters in Christus. Tot "de kerk", "waarvan 
ik een levend lid ben, en eeuwig zal blijven" (Catech. Zondag 21). 

Uit zijn Schriftmatige leer dezer uitverkoren kerk van Christus volgt 
voor Kuyper de "mystiek" 38) van de gemeenschap met God, van de 
.,nabijheid Gods", van Gods nabij-ons-zijn en van ons nabij-God-zijn, van 
het "in-Christus-zijn". Hij legt hier nadruk op. Zij gaat z. i. vooraf aan 
alle christelijke activiteit, en is er zelfs de onmisbare voorwaarde voor. 

Maar dan leert Kuyper verder, dat deze particuliere genade de strek
king heeft, niet in dit leven, doch eerst in het hiernamaals tot haar volle 
recht te komen. De particuliere genade is op het hiernamaals afgestemd 39). 
] n haar eigenlijke wezen gaat de particuliere genade buiten het tijdelijk 
leven om 40). Op zichzelf beschouwd, kon ze desnoods geheel buiten het 
aardse leven omgaan 41). Zij redt alleen ten eeuwigen leven 42), en is dan 
ook alleen tot de uitverkorenen gericht: zij is niet "algemeen", doch 
.,particulier". Zij rust in de uitverkiezing ter zaligheid, en vindt haar be
:;temming in de eeuwige zaligheid na dit leven. 

Hieruit volgt dan ook, dat de particuliere genade eigenlijk niet gericht is 
op activiteit op het terrein van het tijdelijk leven en op het gebied van de 
zichtbare dingen. 

Vandaar de dikwijls hevige spanning, welke Kuyper wel moet leggen 
in de door hem juist beoogde verbinding. Hoe kan activiteit op het terrein 
van het tijdelijke en zichtbare uit de particuliere genade voortkomen, hoe 
kan zij waarachtig en wezenlijk christelijke activiteit zijn? Zij is da.n 
immers buiten het terrein van het onzichtbare en "geestelijke", van de 

!!6) A. W., b.v. blz. ï. 
<17) C.f. S. ]. l~idderbos. a. W., 1>1z. 133. 
J8) c.f. Pro Rege Ir. 189 c.\'. 
:;9) B.v. G. G" II, 639, 654. 
40) B.v. G. G. IJ, 341. 
11) B.v. G. G. H. 654. 
42) B.\'. G. G. Il. 613. 
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wedergeboorte in de spil van ons bestaan, terecht gekomen? En zij heeft 
dan toch een terrein voor haar operatiebasis 1110eten kiezen, waarop zij 
eigenlijk als zodanig niet afgestemd is? Immers het terrein van het tijde
lijke leven: "naast" de zaligheid, "afgescheiden" van onze zaligheid 43). 

Zo verbaast het ons niet meer dat Kuyper ergens leert, dat de christen
heid zich aanvankelijk niet op de beoefening der wetenschap, ook niet op 
de christelijke beoefening der \vetenschap wierp, omdat zulk een activiteit 
eigenlijk beneden haar stand was 4'1). Genade richt onze aandacht, ons 
hart, op het hiernamaals en keert het derhalve van dit tijdelijke leven af. 
Ook van de wetenschaps beoefening die immers tot dit tijdelijk leven be
hoort. De particuliere genade maakt van de begenadigde mens een pelgrim, 
,,,iens gelaat naar de eeuwige toekomst, aan de overzijde van het graf, is 
gericht. 

Daar komt ten derde nog bij, dat de particuliere genade herschept. Zij 
geeft niet minder dan herschepping 45). Deze herschepping nu houdt zeker 
in, dat zij verwoestende gevolgen van zonde en vloek ongedaan maakt. 
Maar zij houdt meer in. vVant zij herstelt maar niet de paradijstoestand, 
zij leidt ,niet tot het oorspronkelijke, door Kuyper het "natuurlijke" leven 
genoemd, terug. Maar zij doet meer en anders. Zij kan bovennatuurlijk 
genoemd worden. Niet alleen, omdat zij niet uit onze natuur zelf opkomt. 
vVant in deze zin kan Kuyper - en terecht - ook de gemene gratie 
hovennatuurlijk noemen 4U). Maar ook, omdat zij iets anders dan de oor
spronkelijke natuur brengt. Iets nieuws. Iets, dat ook het paradijs niet 
kende. Immers, particuliere genade begint waar Adam bij ongestoorde 
ontwikkeling eerst aan het einde zou hebben gestaan: zij begint bij het 
eeuwige leven. Zij begint, waar het werkverbond met Adam zou voltooid 
zijn 47). Zij begint bij Christus' volbrenging van al de eisen van het werk
verbond, en derhalve bij het loon op Christus' Middelaarswerk : het 
eeuwige leven 48). 

\Vel is deze herschepping een herschepping van het natuurlijke, geen 
tweede, geen aan de eerste vreemde schepping. De wedergeborene is voor 
en na zijn wedergeboorte dezelfde 49). Maar als dezelfde is hij toch in 
Christus een nieuw schepsel, en is voor hem het oude voorbijgegaan, en 
alles nieuw geworden. Hij "heeft" het eeuwige leven. De dood heerst niet 
meer over hem. Adam kon in zonde vallen. Maar wie uit God geboren is, 
zondigt niet. Het onvergankelijke zaad Gods blijft in hem 50). De moge
lijkheid der standswisseling in het paradijs - van zondeloos naar zondig, 
van rechtvaardig naar goddeloos geldt voor de wedergeborene niet 
meer. Standswisseling is voor hem een onmogelijkheid geworden 51). 

Zo is hij van een "natuurlijk" een "geestelijk" mens geworden. Dat is 
de herschepping. Het werk van de particuliere genade. De allesbeheersende 
weldaad van Christus \vaardoor de wedergeborene één plant met Christus 

'1:1) B.v. G. G. lIl, 307. 
<H) Ellcyclopoedie 11. 112 en 113. 
4:\) B.v. G. G. Ir, 613 en 614; 11 J. 110 e.". 
40) G. G. II, 67. 
47) Terecht door V. Hepp opgemerkt, zie zijn Dreigende Deformatie, 1\', De algl" 

meene Genade. Kampen, 1937, blzz. 73, 78, 87, 
48) A. W., blz. 78. 
49) G. G. I, 216, 244; II. 193, 214, 294. 
50) 1 Johannes 3 : 9; c.f. 1 Petrus 1 : 23 C.",; G. G. Ir, 303. 
51) H, 210. 
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geworden is, en hij de zonde niet meer kan doen 52). In onderscheid met 
de "natuurlijke" stand van Adam in het paradijs noemt Kuyper deze 
nieuwe stand van de wedergebore.ne dan ook boven-natuurlijk 53). 

Men versta dit begrip niet verkeerd. Kuyper kent geen thomistische 
inhoud aan de onderscheiding "natuurlijk-bovennatuurlijk" toe. \Vel deelt 
hij met het thomisme deze onderscheiding. \Vel is ze, evenals bij het tho
misme, doorgaans een polaire onderscheiding. Maar terwijl de thomist 
reeds in de staat der rechtheid een bovennatuurlijke genade en een boven
natuurlijk genadeleven kent 51), is dit bij Kuyper niet het geval. De mens 
van het paradijs was geheel en al een natuurlijk mens. Maar de door 
Christus' verlossing en door Zijn geest begenadigde mens - van na de 
zondeval is een herschapen mens, en als herschapene meer en in zeker 
opzicht amlers dan de oorspronkelijke geschapene. 

Bovendien houdt dit bovennatuurlijke bij Kuyper niet in, wat het in 
het thomisme wel inhoudt: een delen in Gods natuur, een vergoddelijking 
van de mens 53). Ook het bovennatuurlijke is, voorzover Kuyper hierover 
spreekt in verhand met de herschepping, niet goddelijk van wezen. 

De "natuur" in de zin van het rijk der minerale.n, het planten- en het 
dierenrijk kan, zeker in deze bedeling, niet in deze herschepping delen, 
onderworpen als zij hl ij ft aan de vergankelijkheid 5(\). 

Maar ook heel het "tijdelijk èn zichtbaar leven" van de me.ns deelt niet 
in deze "bovennatuurlijkheid" der herschepping. Het was en bleef "natuur
lijk". Daaraan zal "in deze bedeling" geen verandering komen 57). 

Voor Kuyper betekent particuliere genade derhalve: de genade, die ons 
op grond van Christus' verzoening en door de werking van Zijn Geest de 
"herschepping" der ",:edergeboorte schenkt, nu reeds in deze bedeling, in 
de kern van ons aanzijn, de spil van ons mens-zijn, en die eerst in het 
hiernamaals, bij de "wedergeboorte van hemel en aarde" heel de ge
schapen werkelijkheid zal omzetten i.n een bovennatuurlijke her-schep
ping 5H). 

\Veshalve de wec1ergeborene in deze bedeling een pelgrim is, aangelegd 
op de toekomst van onze Here Jezus Christus, iemand, voor wie de door 
de vloek getroffen natuur, maar ook de paradijs-natuur een "vreemde" 
wereld is. En een "lagere" wereld: lager in stand dan de door de parti
culiere genade met de "krachten der toekomende eeuw", met bovennatuur
lijke krachten innerlijk toegeruste wedergeboren uitverkorene ten leven. 
Geen wonder, dat de hestemming der wedergeboorte in het hiernamaals 
ll10et worden gezocht. 

ll'at is gemene gratie? 
N tI staat het voor Kuyper vast, en het volgt ook uit het voorafgaande, 

dat daar, waar particuliere genade herschiep, voor gemene gratie geen 
arbeidsveld, geen werkterrein, immers geen emplooi bestaat. Het terrein 

52) Cf. J{omeinen 6. 
;;3) G. G. fr, 243; lIf, 110. 
54) Cf. M. C Smit, De 1'crho1ldilI!l 1'an Christendom Clt Histori,' il1 eh, hllidi!!e 

Rooms-Katholirkr GcschicdbeschollWill!!, diss. V.U., Kampen, ]950, hlzz. 27-49. A. 
Kuyper, a. w .. I, 131 e.v.; TI, 44 e.v. 

1>3) M. C Smit, a. w .• blzz. J6 en 37. 
5fl) Zie S. ]. Ridderhos, a. w .• blz. 156; en b.v. G, G. IJ I. 21 
m) Cf. G. G. II •. H1, 665, 685, 61'8; Irl. 34l. 
;;8) G. G. H, 685, 6R9. 
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eler particuliere genade is onmogelijk ook nog terrein der gemene gratie. 
Maar evenzeer staat het è1U voor Kuyper vast, dat daar, waar particuliere 

genade in deze bedeling nog niet intrad, het eigen en eigenlijke terrein der 
gemene gratie gezocht moet worden. Daar heerst de gemene gratie. Daar 
kan zij althans heersen. Daar maakte particuliere genade haar niet van te 
voren overbodig, onmogelijk en ondenkbaar. 

Zo nu, op grond van zulk een duaal-polair denken, komt Kuyper er toe, 
het "terrein" der gemene gratie te zoeken buiten het wedergeboren hart, 
in het zichtbare en tijdelijke, en in het "natuurlijke" 59). 

Maar ook de aard van de gemene gratie is zo indirect reeds door die 
van de particuliere genade bepaald. Zij kan niet "geestelijk" zijn, d. i. 
wederbarend, zij kan haar bestemming niet in het hiernamaals vinden, doch 
slechts binnen deze bedeling, dat is: in het tijdelijke, zij is nimmer "boven
natuurlijk", d. i. herscheppend, en zij kan niet zaligmakend van aard 
zijn(j(). 

De uiterste grens voor de werking der gemene gratie is wel, dat zij 
de oorspronkelijke paradijstoestand herstelt, en de zondeval met haar ge
volgen, zonder herscheppi.ng, tot een minimum terugbrengt 61). 

Dit is de onmiskenbaar "cultuur-optimistische" trek in Kuypers leer 
der gemene gratie 6'J). De gemene gratie stuit de werking der zonde en der 
vloek op de zonde, en maakt de ontplooiing der in de schepping gelegen 
mogelijkheden, de evolutie in het creatuurlijke in beginsel weer mogelijk. 
Zij bevordert die, zij voedt en zij sterkt ze. Zij zorgt voor een "begena
digde natuur" (hl); de natuur blijft elan natuur: herschepping wordt hier
door niet haar deel. Maar de verwoestende werking der zonde en der 
vloek op de natuur houelt zij tegen, stelt zij uit, ja, zij stelt op het terrein 
van het tijdelijke en zichtbare (d. i. buiten de kern des mensen) zelfs tot 
het positief-goede, het zedelijk-goede, het burgerlijk-goede in staat, en 
opent de mogelijkheid van de vooruitgang in het scheppingsleven. Naast 
haar de zonde en vloek stuitende werking heeft gemene gratie bij Kuyper 
dus ook een "progressieve" werking. Zij dient en bevordert de cultuur
historische ontwikkeling en vooruitgang, en maakt deze mogelijk 64). 

De noodzaak ener belijdenis van Gods gemene gratie volgt derhalve 
voor Kuyper reeds uit de wijze, waarop hij het terrein en de werking der 
particuliere genade had bepaald. Ten dele terecht maakt Van Ruler er 
opmerkzaam op, dat ook Kuypers leer der gemene gratie beheerst wordt 
door wat hij zich van de particuliere genade Gods, aan Zijn uitverkorenen 
ten eeuwigen leven geschonken, in deze bedeling dacht (;5). 

Buiten de regeneratieve, de mens in zijn wortel omzettende werking der 
particuliere genade valt het terrein van het zichtbare en tijdelijke in deze 
bedeling. Maar dit natuurlijke scheppingsterrein - bij Kuyper bestaat 
er geen tegenstelling tussen ",natuur" en "schepping", tussen "natuur-

59) B.v. G. G. I, 291; IU, 109, 331 en passim. 
(lO) B.v. G. G. I, 86, 296; lI, 50ï-511; nf, I07-ll0, 146 en passim. 
til) B.v. G. G. II, 613 en 614. 
(2) Zo Van Ruler a. W., blz. 39 e.v., 44 e,v.; zo schoorvoetend tusscn ja en neen 

S. ]. Ridderbos, <l. W., blz. 125 en 322; zo K. Schilder, :l. W., hlz. 6(), i6. 
63) G. G. lI, 613. 
{M) G. G. IT, 606, 626 en passim. 
tl5) A. W., h.v. blz. 12. 
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lijk" en "creatuurlijk"! HÜ) - is aan vloek en zondemacht onderworpen 
sinds de zondeval, en de mens is na de zondeval ook op dit terrein onbe
Invaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Terwijl ook voor dit terrein 
de dood als straf op de zonde door God was aangezegd 67). 

Handelde God hier niet "genadig", ware Hij ten aanzien van dit tijde
lijke en natuurlijke. dat niet terstond door Zijn particuliere genade wordt 
omgezet in herscheppingsheerlijkheid. niet op een andere wijze dan die 
der particuliere genade "genadig" en lankmoedig, dan kon het niet uit
blijven, af dit terrein ware terstond na de zondeval in het niet verdwenen, 
door de vloek verzwolgen: er zou geen tijdelijk en natuurlijk leven meer 
bestaan. De mogelijkheid der prolongatie van dit terrein moet gezocht 
,vorden in zulk een lankmoedigheid Gods, welke 'Nel niet tot zaligheid en 
bovennatuurlijke genade leidt, doch welke toch ten minste de machten 
van vloek, bederf, dood, satan en zonde intoomt, uitstelt, tegenhoudt en 
afremt. 

\Vaar geen particuliere genade heerst, daar moet - zal de hel daar 
lliet hels heer~cn op één of andere wijze Gods goedheid en barm
hartigheid, daar moet Gods genade werken B~). Deze genade kan dan niet 
anders dan slechts "natuurlijk" te werk gaan. Zo niet, dan ware zij gelijk 
aan Gods particuliere genade, en dan zou heel het probleem zijn opgelost, 
doordat het was opgeheven. Zij moet zich wel beperken tot een werkwijze, 
die het creatuurlijke binnen de grenzen der oorspronkelijke creatuurlijk
heid, zoals zij in het paradijs was, handhaaft en ontwikkelt. Zij mag zich 
niet buiten het engere karakter der schepselmatigheid begeven 69). Zij zou 
dan geen gemene gratie doch particuliere genade zijn. 

Daarom staat gemene gratie tot particuliere genade als schepping tot 
herschepping 70). 

In \vezen is dit heel iets anders dan het thomistisch thema van genade 
en natuur. Want dit thema beweegt zich bij Rome principieel op het ter
rein van de mens, zoals hij in het paradijs was, en onderscheidt dan 
reeds tussen "natuur" en "genade" of "bovennatuur". 

Zo niet Kuyper. In de paradijsstaat kan slechts sprake van creatuurlijk
heid, wil men: "natuur" zijn. Eerst Gods reddende, verlossende genade na 
de zondeval leidt tot "herschepping", tot het "bovennatuurlijke", het eigen
lijk "genadige" van een schepping, die boven haar oorspronkelijke stand 
wordt uitgehe,:en, en die als zodanig zelfs een "nieuw schepsel" mag 
heten. 

Kuyper was zichzelf van dit onderscheid bewust. Wel gebruikt hij de 
termen "genade" en "natuur" herhaaldelijk om het terrein van particuliere 
genade en gemene gratie te onderscheiden, en zelfs ook wel om beider 
werkzaamheid te onderscheiden, maar zelf doet hij uiteindelijk en wel
overwogen het onderscheid van beide rusten in dat tussen herschepping 
en schepping, en geeft hij aan deze onderscheidingen de voorkeur boven 
die van genade en natuur 71). 

Zie b.\'. G. C. lJ. 246. 496, 61.1 c.".; H, 47. 6o;~67 C11 pas;i1l1. 
B.v. G. G. 213, c ,. 
G. G. T, IJ. 611. 
Il. v. G. G. I07 C.". 
G. G. H, ; llJ, IlO. 
G. G. TI, 
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Hiermede hangt stellig samen, dat Kuyper in weerwil van het feit 
dat hij de particuliere genade, in elk geval wat deze bedeling aanbelangt, 
evenals de gnostiek, doorgaans beperkt tot de redding van zielen voor de 
eeuwigheid, niet met de gnostiek meegaat, als deze dientengevolge een 
antithetische verhouding tussen de verloste ziel en het bestand van dit 
tijdelijke leven, de "wereld" aanvaardt. Kuyper houdt zich, juist dank zijn 
belijdenis der gemene gratie, ver van zulk een duaal-antithetisch denken 
over de verhouding van genade en natunr, ook over de verhouding van 
genade en door de zonde getroffen natuur. Voor zijn geestesoog doemt dan 
steeds het "spook" van de doperse richting op. Een richting, die onher
roepelijk tot de "mydinghe" voert: de begenadigde ziel schuwt alle aan
raking met het tijdelijk leven 72). Of zij voert tot de dwaling der weder
dopers, van uit de begenadigi.ng der wedergeboorte het Koninkrijk Gods 
ook in dit tijdelijk leven zichtbaar te willen oprichten, en zo de "wereld" 
a. h. w. met "christelijk" geweld om te zetten in een wereld der herschep
ping. Dit revolutionnaire christendom wijst Kuyper af 73). Omdat het 
geweld doet aan de door de gemene gratie begenadigde natuur, en een te 
vroeg gegrepen triomf najaagt: wat voor het hiernamaals door God is 
weggelegd de nieuwe hemel en de nieuwe aarde - trachte geen mens 
in deze bedeling te verwerkelijken. 

In beide gevallen staat een duaal-antithetische visie op de verhouding 
van wedergeboren ziel en het tijdelijk-zichtbare leven in de wereld be
heersend op de achtergrond. 

Met recht wijst dan ook Ridderbos, in navolging van zijn leermeester 
Hepp, de gedachte, dat Kuypers leer der gemene gratie dualistisch zou 
zijn, van de hand 74). Hij zou dan dopers, gnostisch zijn. 

Kuypers leer der gemene gratie is, in strekking en draagkracht, anti
gnostisch in hart en nieren. Dit geldt zelfs de schepping na de zondeval. 
Laat staan dan de schepping, zoals zij uit Gods hand in den beginne 
voortkwam. 

Geen wonder, dat Kuypers leer der gemene gratie een ergernis moet 
zijn voor ieder denker, die in zijn leer der schepping niet vrij is van gnos
tische smetten. Want deze leer der gemene gratie stelt Kuyper buiten en 
tegenover de o.ntwikkelingslijn, die van Marcion over Occam naar de 
moderne tijd loopt: naar Karl Barth inzonderheid. Het "scheppingsdoce
tisme" van Karl Barth volgens hetwelk de creatuur innerlijk aan God 
vreemd is, zodat zij ook als geschapen werkelijkheid niet aan haar Maker 
kàn doen denken, kent een duaal-antithetische verhouding tussen schep
ping en genade, tussen schepping en Openbaring, en is zonder deze grond
slag ondenkbaar en onmogelijk. Een "begenadigde natuur", zoals Kuyper 
kan leren in zijn visie der gemene gratie, is voor zulk een gnostiserend 
denken het einde van het "zuivere evangelie", d. i. van een antithetische 
tegenstelling tussen natuur en bovennatuurlijke openbaring en realiteit 7:5). 

Intussen is hiermede d~ kous niet af. Het is m. i. de fout van Hepp 
en van zijn leerling Ridderbos, te menen, dat dit wèl het geval zou zijn. 

'72) B.v. G. G. Il, 69 e.v.; Hl, 18 en 19. 
73) B. V. G. G. lIl, 27, 30, 31, 32, 423, 424. 
74) A. W., b.v. blz. 322; c.f. blzz. 18, 131 e.v., 137, 156. 
75) Zie hierover o. a. G. C. Berkouwer, Karl Barth, Kampen, passim, en Dion. 

Kempff, Die Skeppingsleer van Karl Barth, diss. V.U., Amsterdam, 1949. 
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Zij oordelen, dat, ,vijl Kuyper van dit antithetisch dualisme hartgrondig 
vijand is, hij nu ook van alle dualisme wars zou zijn 7(\). 

Dit nu is m. i. stellig niet het geval. De "natuur", ook de door de gemene 
gratie "begenadigde" natuur staat immers bij Kuyper wèl doorgaans 
polair-duaal tegenover de particuliere genade en haar terrein van het 
"geestelijke". Kuyper spreekt zelf in termen van een tegenoverstelling, 
wanneer hij beider verhouding meer nauwkeurig omschrijft. Hij schroomt 
niet te zeggen, dat de gemene gratie tegengesteld is aan de particuliere 
genade 77). Zij sluiten elkander uit. Of particuliere of gemene gratie. Beide 
tegelijk is uitgesloten. Daarom ook twee terreinen, die niet in elkander 
kunnen overvloeien. Het terrein van het zichtbare en tijdelijke is het 
terrein van de gemene gratie. Daar zijn de structuren der gemene gratie, 
cl. w. z. daar gelden de oorspronkelijke scheppingsstructuren en scheppings
ordinantiën. Soms met een enkele wijziging - b.v. hij het overheidsgezag, 
en bij het uiteengaan van het menselijk geslacht in natiën en onder
scheiden nationale staten 78) - maar ook deze wijzigingen zijn slechts 
binnen de oorspronkelijke scheppingsstructuren mogelijk 7fl), en dienen 
enkel om die oorspronkelijke bestemming der "'ereld in deze bedeling te 
yerwerkelijken. 

Het is juist onder de dwang van deze polair-duale tegenstelling, dat 
Kuyper merendeels de oorsprong der gemene gratie een andere acht dan 
die der particuliere genade: de eerste is immers Christus, de Zone Gods 
als scheppingsmiddelaar, de tweede is Christus als het Vleesgeworden 
\Voord, de verlossingsmiddelaar 8Ü). 

Hierom ook valt het Kuyper moeilijk, de verhoogde Christus als de 
Koning der gemene gratie te zien 81). Zijn polair-duale tegenstelling zou 
daarmede principieel zijn doorbroken. Van zulk een doorbreking ducht 
Kuyper een herleving yan het doperse geyaar: een Koninkrijk der heme
len in de wereld oprichten met alle "christelijk" -revolutionnaire kwaden, 
daaraan verbonden ~"} 

Hij ducht er niet minder een kerkistisch gevaar van: indien de tijdelijk
zichtbare wereld ook tot het terrein der particuliere genade behoort, dan 
is van hier naar het kerkelijk-politieke dogma van een kerkstaat - rooms
katholiek of gereformeerd en van een staatskerk in die kerkstaat nog 
slechts één schrede 8:1). 

Daartegenover nu stelt juist de polair-duale tegenstelling tussen het ter
rein der particuliere genade, het geestelijke en mystieke terrein, en het 
terrein der gemene gratie - de wereld van het zichtbaar-tijdelijke, van de 
cultuur als resultaat en als activiteit - Kuyper in staat, met kracht en 
klem op te komen voor de ontkerkelijking en de ontvoogding der cultuur 
en der sociale samenlevingsverbanden - van gezin, staat en maatschappij, 
van wetenschap, arbeid en kunst - uit de overheersing der "institutaire" 
kerk. Kuyper schroomt niet, hier het bij de christenheid toch heel niet 

7H) Zo b.v. S. J. Ridderbos, a. W., b1zz. 137, 322. 
77) G. G. 1I, 685. 
7R) Zie voor een overzicht Ridderbos, a. w. b1zz. 122, 123, 157, 158. 
79) G. G. II, 85 e.v.; nl, 109 en 110. 
80) G. G. I, 225 e.v.; 1I, 637, 646; lIl, 123/4 en passim. 
In) Zie hiervoor S. J. Ridderbos, a. W., blzz. 72 e.v., 87, 294. 
S2) C.f. Ridderbos, a. W., blz. 23 e.v. 
sa) C.f. Ridderbos, a. W., blz. 26 e.v. 
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sympathieke woord "secularisatie" in te voeren &1). Het erf van de wereld, 
van de gemene gratie is niet het terrein van het Koninkrijk der hemelen 85). 
Doch het erf van het Koninkrijk der hemelen is het mystieke erf van het 
"geestelijke" en innerlijke en voorts is het het nieuwe Jeruzalem dat eerst 
na deze bedeling geopenbaard zal worde.n. Dit terrein der gemene gratie 
is, naar zijn aard, niet "christelijk". Het is niet "Christus-matig" 86). 
Het deelt niet in Zijn opstandingskracht, noch heeft het deel aan het 
bovennatuurlijk genadegeschenk. Het mag er ook niet ondergeschikt aan 
worden gemaakt, in die zin, dat het door het instituut der particuliere 
genade, de kerk, zou worden overheerst 87). Maar het heeft een zelf
standig, een seculier, een wereldlijk doel 88). Innerlijk stuurt het aan en 
wordt het heengedreven, onder Gods voorzienig bestel, naar een eigen 
creatuurlijke bestemming, welke als zodanig in geen wezenlijk verband 
staat met het hiernamaals, noch in wezenlijk verband met het mystieke 
leven der geredde zielen. 

De gemene gratie werkt slechts in aansluiting aan de schepping, en zij 
werkt naar die schepping terug. Een schepping in ontplooiing, in ont
wikkeling, in dynamiek. Maar deze ontplooiing is zelve creatuurlijk, in de 
schepping ingelegd. De cultuur is een seculair iets 89). En "christelijke 
cultuur" is anders dan iets dat voor zichzelf spreekt. Een christen-notaris 
is een notaris. En als notaris is hij werkzaam uit en in de (door de 
gemene gratie bege.nadigde) natuur. Zoals alle notarissen, christen of niet. 
Naar de wetten van het algemeen-menselijk notaris-zijn. Het christen-zijn 
van een notaris komt er dan ook slechts van buiten bij !JO). Kuypers polair
dualistische tegenstelling tussen particuliere genade en gemene gratie, tus
sen herschepping en schepping, staat een andere visie niet toe. Het nota
riaat komt uit de schepping op, niet uit de herschepping. 

Uiterste consequentie van dit polair-dualistisch denken is wel, wanneer 
Kuyper de kerk-als-instituut - en als zodanig z. i. uit de particuliere 
genade opgekomen - niet kan zien als organisch uit de door de gemene 
gratie begenadigde schepping opgekomen, maar daarom ook als schep
pingsvreemd, als iets mechanisch 91). Van de schepping uit gezien is er 
geen plaats voor zulk een kerk. Zij laat zich niet in de tijdelijk-zichtbare 
wereld normaal invoegen. Zij is abnormaal, gezien van de gemene gratie, 
van de schepping uit. Zo abnormaal als het Kruis van Christus, ja tegen
natuurlijk 92). 

Uiterste consequentie te rechter zijde is echter dat Kuyper dit polair
duale van schepping en herschepping, van gemene gratie en particuliere 
genade ziet als de grond, waarom de gemene gratie zelfs antithetisch
duaal tegenover de particuliere genade kan staan. Dan heet zij zelfs een 
gevaar voor de particuliere genade 93). Dan is deze kwade vrucht van het 

84) B.v. G. G. IJ. 2ï9; c.L Ridderbos, a. w .• blz. 210 C.\'. 

85) G. G. Il, 10 en IJ. 
8H) c.f. Kuypers verzet tegen een "panchristismc", zie Eicidcrhos, a. W., hIn. 86 

en 87. 
87) B.v. G. G. IT, 635; lIl, 302. 
88) B.v. G. G. Il, 118, 626, 632; I, 307; IJ I, 302. 
89) c.f. de uitdrukking "het ongekerstende hurgerJc,-cn", G. G. lIJ, '125. 
90) C.f. G. G. lIl, 143. 
1l1) G. G. I, 166; lIl, 103/4; Pro Rege Il, 349, 350 e.v. 
H2) G. G. I, 166. 
!la) Cf. G. G. I, 276, 277, 447 ex., 456; Il, 630; Pro Repc I, 4.1 c.\'. 
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rijk der gemene gratie zelfs noodzakelijk en gewenst, ten einde de nood
zaak en onmisbaarheid der particuliere genade aan te tonen 94). 

Maar ook in dit uiterste geval, dat volgens Kuyper wel eens voor de 
deur kan staan, en dat zeker het einde der dagen betekent 95) - en hier 
wijzen wij op de grens van Kuypers cultuuroptimisme en geloof in de 
ontplooiing der cultuur is het eigenlijk niet de gemene gratie, die de 
particuliere genade in gevaar brengt en met ondergang bedreigt, maar is 
het misbruik 9(;), door ongelovigen gemaakt van de gemene gratie en van 
de rijk ontwikkelde scheppingsmogelijkheden, dat duaal-antithetisch de 
schatten der gemene gratie en der schepping in beweging zet tegenover 
het rijk der genade en het Koninkrijk der hemelen. 

Met dit al: ook hier blijkt het polair-dualistische in Kuypers opvatting 
der gemene gratie. Immers, gemene gratie kan misbruikt en tegen God 
en Zijn rijk worden aangewend, particuliere genade echter nooit. In het 
rijk der particuliere genade kan men niet anders dan voor God en zijn 
Christus kiezen. In het rijk der gemene gratie kan men echter nog steeds 
twee kanten uit. Ja, gemene gratie kan zelfs gemene disgratie zijn 97). 

Tussen de werken Gemeene Gratie en Pro Rege kunnen wij in dit op
zicht van een accentverschil spreken. Meer niet. Minder ook niet. In Pro 
Rege werkt Kuyper juist dit gevaarlijk en problematisch 98) karakter der 
gemene gratie breder uit. Hij besteedt er dan meer aandacht aan. Geen 
wonder, dat hij in dit werk dan ook de noodzaak der organisatorische 
antithese op het terrein der gemene gratie met meer nadruk naar voren 
hrengt 99). Deze antithese wordt - om de bruikbare onderscheiding van 
Van Ruler 100) hier over te .nemen - dan al minder enkel practisch, al 
meer principieel noodzakelijk. 

Uit het bovenstaande blijkt echter ook, dat Kuyper ondanks de liefde, 
waarmede hij de heerlijke vruchten, die "nog" op het terrein van het 
zichtbaar-tijdelijke kunnen rijpen en verzameld worden, beschrijft en be
zingt 101), steeds een voorbehoud bewaart. Het eigenlijk "christelijk" voor
hehoud. Het voorbehoud van de Christus-mystiek en van de pelgrim, die 
op weg is naar een heter vaderland lO'~l Een "diesseitig" mens werd 
Kuyper nimmer. Ook niet in de "Diesseitigkeit" ener christelijke cultuur 
ging hij onder. Gemene gratie is "maar" gemene gratie. Particuliere ge
nade, dat is het. Het ene nodige. En in het hiernamaals is zij het één 
en al 1(3). 

Geen doperse problecmstelling 
Het eigenlijke vraagstuk, waarmede Kuyper in zijn leer der gemene 

gratie geworsteld heeft, is in zijn diepte en zijn spanning voor niemand 
zichtbaar, die dit aanvankelijk en doorgaans polair-duale karakter van de 

94) c.f. G. G. I, 457/8; Il, 121. 
1>5) G. G. I, 451 e.v.; Pro Rcge nf. 191, 225, 341, 352. 
96) G.G. J, 452; H, 517. 
!f7) G. G. H, 224. 
IJ8) Passim. 
HO) Zie b.v. wat hij daarin schrijft oyer de noodzaak van christelijke organisatie: 

G. G. IJ, 184 e.v. 
100) A. w., blz. 123. 
101) B.v. G. G. Il, 121, 607, 608, 610, 623, 630, 631 en passim. 
102) B.v. G. G. r, 489. 
JO:l) De particuliere genade staat hoger dan de gemene gratie, G. G. J. 220, 224. en: 

De gemene gratie neemt eenmaal een einde, I, 505. 
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grond verhouding van particuliere genade en gemene gratie, van herschep
ping en schepping, niet steeds weer in rekening brengt. 

Immers, Kuypers bedoeling van de leer der gemene gratie is, dat hij 
juist op de wederzijdse samenhang, beïnvloeding, inwerking en samen
werking van particuliere en gemene gratie wil wijzen, en deze samen
hangen in haar eigen aard wil blootleggen 1(4). 

Zijn beide grondvragen zijn: hoe is het mogelijI?, dat de gemene gratie 
iets kan betekenen voor de particuliere genade? 1(5). En: hoe is het moge
lijk, dat de particuliere genade iets kan betekenen voor de gemene 
gratie? 1(3). En wat kunnen zij dan in deze bedeling voor elkander be
tekenen? 

Hoe kan begenadigde natuur het bovennatuurlijke leven dienen, en 
hoe kan van uit het geestelijk-mystieke centrum van het wedergeboren 
hart der uitverkorenen christelijke actie op het terrein van het natuur
lijke zich ontplooien als recht-christelijke activiteit, welke dit terrein he
vrucht en zegent? 

Met nadruk wijzen wij er op, dat hier geen gnostische of doperse pro
bleemstelli.ng aanwezig is. Want de gemene gratie houdt in elk geval 
in, dat een christen, die zich op het terrein van de gemene gratie beweegt, 
daarmee zijn handen noch zijn ziel noodwendig hoeft te bevuilen. Bavinck 
kan uit deze geest schrijven: "politiek is een heilige zaak", en Kuyper 
kan hem daarin bijvallen. Heel anders dan het huidig personalisme llY7), 
dat immers er van uitgaat, dat ieder mens, die zich geeft aan dit tijdelijk 
leven ("s'engager") noodzakelijkerwijze zich wel moet bevuilen. Een inner
lijk met zichzelf in tegenspraak zijnd "desondanks" moet hier dan redding 
brengen. 

Zo niet meer bij Kuyper. De gemene gratie houdt in elk geval voor de 
geestelijk verloste mens deze waarde in, dat hij zich, waar hij zich met 
de wereld van schepping en gemene gratie inlaat, niet noodwendig be
zondigt. De structuur van de schepping is ook na de zondeval niet anti
goddelijk. Zij staat niet antithetisch tegenover de vroomheid en tegenover 
cle liefde tot God uit een rein hart. 

Dit is eigenlijk de eerste "winst" van Kuypers leer der gemene gratie. 
De voor het gnostieke denken principiële cultuurschuwheid heeft Kuyper 
er mee de deur gewezen. Hij kan nu oproepen tot belangstelling, aandacht, 
activiteit op dit terrein. Hij kan het religieus-christelijk verantwoord doen. 
Gemene gratie maakt in deze zin christelijke activiteit "op alle terreinen 
des levens" mogelijk, geoorloofd en gerechtvaardigd. 

Geen christen heeft wettige reden, Gods scheppingswereld links :1()8) te 
laten liggen. Dat geldt de schepping in heel haar omvang: dat geldt "alle 
terreinen" ; dat geldt in beginsel heel de cultuur; dat geldt ook het politieke 
leven. 

Ten tweede is deze probleemstelling ook daarom niet "dopers" of gnos
tisch, omdat de stelling, dat christelijke activiteit op het terrein der gemene 
gratie de structuren van dit terrein, de structuren van schepping en ge-

1(4) B.v. G. G. II, 631 e.v., 639 e.v.; I, 250. 
1(5) B.v. G. G. I, 321; II, 680 e.v., 684. 
1(6) B.v. G. G. I, 293; Il, 147, 275-283, 634, 673-678. 
1(7) Vergel\jk hiervoor b.v. E. Mounier, Qu'est-ce-que Te Personnahsmc!, Paris, 

1946. vooral hfdst. Il, Le Personnalisme de l'Engagement, blz. 23 e.v. 
1(8) Tegenover de Doperse "mydinghe" b.v. G. G. I, 468; H, 69-76; IIT, 424. 
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mene gratie welke zo goed als samenvallen - heeft te erkennen, te 
diene.n, te eerbiedigen, het tegendeel is van de leer, dat zij deze heeft 
ondersteboven te keren. Christelijke activiteit is geen revolutionnaire activi
teit. Zoals de gemene gratie de schepping in stand houdt en ontwikkelt, 
zo zal alle christelijke activiteit zich aan deze orde der gemene gratie 
moeten aansluiten en onderwerpen. Haar resultaat kan niet anders zijn 
dan "hogere ontplooiing" van de "natuur" en het "natuurlijke", d. i. het 
schepsel matige 109). Daarom brengt zij hier niet "het Koninkrijk der heme
len" 110), en daarom beoogt zij iets anders dan zulk een christelijke cul
tuur, die als zodanig zou vooruitlopen op het hiernamaals, een "boven
natuurlijke natuur", een bovencreatuurlijke cultuur. Van uit het gezichts
punt der schepping en der haar instandhoudende gemene gratie gezien, 
is de christelijke activiteit op het terrein der gehandhaafde schepping niet 
iets abnormaals, vreemds, uitzonderlijks, dwaas, antinomisch, potsierlijks, 
aparts, buitenissigs, behorend tot een "christelijk ghetto" (zo Van Ruler), 
maar normaal, gewoon, algemeen, verstandig, naar de wet der creatuur
lijkheid, onopvallend, en "algemeen-menselijk". Heel niet een "christe
lijke specialiteit". Zo is de christen op het terrein van het nationale volks
leven en als onderdaan der overheid op zijn hoogst de "beste" burger 111), 

maar zeker niet een apart soort burger, ook niet de revolutionnaire burger 
en de mens van de anti-burgerlijkheid en evenmin de conservatieve bur
ger, doch doodgewoon: burger! 

Dat is de grond leggende betekenis, die de gemene gratie heeft voor de 
activiteit der christgelovigen op het terrein van het zichtbaar tijdelijke. 

Deze grondlijn zal Kuyper zonder pardon doortrekken in heel zijn 
leer van de christelijke activiteit en het christelijk leven in de tijdelijk
zichthare wereld. Het christelijk huwelijk is gewoon een huwelijk, de 
christelijke maatschappij gewoon een maatschappij, het christelijk gezin 
gewoon een gezin, de christelijke staat gewoon een staat, de christelijke 
vereniging een gewone vereniging 112). Naar de structuurbeginselen, die 
"oor huwelijk, gezin, samenleving, staat en verenigingsleven gelden. Het 
christelijk gezin is geen christelijke kfrk, de christelijke kerk niet ook een 
staat, de christelijke staat geen christelijke kerk, en het christelijk huwe
lijk geen hovennatuurlijk klooster, maar "gewoon" een huwelijk. De 
christelijk-politieke partij niet uitgesloten: zij is "gewoon" een partij! 

Christelijke activiteit is het tegendeel van de omkering der goddelijke 
structuurheginselen, zoals zij hehben te gelden voor dit tij del ijk-zicht hare 
leven. Om nog één voorbeeld te noemen: christelijke staatkunde zal nog 
iets anders moeten zijn dan enkel een staatkunde, die het "christelijk 
goed" ener christelijke wetgeving voor de Zondagsrust bevordert en na
leeft. Maar zij zal staatkunde moeten zijn op het brede terrein van heel 
het staatkundig leven. 

(Slot volgt) 

* 
109) B.v. G. G. Ir, 276 en passim. 
110) B.v. G. G. I, 432. 
111) G. G. Il, 341. 
112) Passim in G. G. nT, c.f. Pro Rege II, 354 e.v. 
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ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE BETREKKINGEN 
TUSSEN ST AA TSHUISHOUDING EN VOLKSHUISHOUDING 

DOOR 

L. GöTZEK 

1. INLEIDIKG 

N ood.êaalè van beperking 
Bezinning op de betrekkingen tussen overheidshuishouding en volks

huishouding dwingt tot het aanvaarden van tal van beperkingen, zowel 
van kwalitatieve als van kwantitatieve aard. 

De eerste beperking, in de ondervolgende beschouwingen aangelegd, is, 
dat wij deze betrekkingen bezien voor zover zij liggen in het economische 
vlak. Men kan immers niet stellen dat de overheidstaak, hoezeer gebonden 
aan het medium der economische middelen, op zichzelf in volle omvang 
een economische categorie vormt. Integendeel, vele delen daarvan en juist 
die, welke in de meest directe zin voortspruiten uit het wezen der overheid, 
liggen op ander niveau, behoren tot andere levenskringen. 

Een tweede beperking is daarin te vinden, dat wij ons in deze beschou
wingen zullen bepalen tot de staatshuishouding en derhalve de lagere over
heidshuishoudingen - behoudens bij de bespreking van enkele statistieken 

daarin niet betrekken, enerzijds omdat wat geldt voor de staatshuis
houding toch ook tot op grote hoogte geldend is voor de lagere publiek
rechtelijke gemeenschappen, anderzijds omdat de omvang van deze be
schouwingen anders te groot zou worden. 

Een derde beperking is dat wij onze studie richten op de Nederlandse 
staathuishouding. Het is vanzelfsprekend wel zo, dat de economische 
wetten, die voor een bepaalde maatschappij structuur gelden, onder gelijke 
omstandigheden van toepassing zijn zowel hier te lande als in het buiten
land, maar dat neemt niet weg dat de specifieke verhoudingen in de onder
scheidene landen, de geaardheid der bevolkingen, de interne staatkundige 
opbouwen de historische ontwikkeling in vele gevallen tot afwijkende 
oplossingen voor gelijksoortige vraagstukken hebben geleid - men denke 
slechts aan de belastingstelsels van Groot-Brittannië, Frankrijk en Keder
land. 

Economische werkzaamheid en waardebepaling 
De staatshuishouding is het organisme, waardoor de staat z1Jn taak 

uitoefent en zulks onder gebruikmaking van de economische middelen 
die ter beschikking komen door overdracht uit de particuliere sector der 
volkshuishouding dan wel door eigen rechtstreekse deelneming aan het 
maatschappelijk productieproces. Anders gezegd: de staatshuishouding 
hrengt de collectieve goederen en diensten voort, welke tezamen de midde
len vormen voor de uitoefening van de taak waarvoor de staat zich gesteld 
ziet. Deze collectieve goederen en diensten - hetzij van materiële hetzij 
van immateriële aard - behoren weliswaar uit hoofde van hun wijze van 
voortbrenging tot de economische sfeer, doch in het algemeen is het niet 
mogelijk hun waarde te bepalen op de normale, in het economische ver-
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keer gebruikelijke methoden, zij missen veelal een relatieve ruilwaarde, 
zij hebben geen marktprijs. 

Dit betekent, dat ook de waarde van de aan hun voorthrenging bestede 
kosten, onderscheiden naar verschillende productiefactoren, geen directe 
maatstaf in de verkregen collectieve producten kan vinden; men is daar
om geneigd aan deze factoren de waarde toe te kennen die zij in de 
overige sectoren der volkshuishouding (waarvan de staatshuishouding 
immers een bijzonder deel uitmaakt) blijken te bezitten. Zulks komt aan
vaardbaar voor omdat mag worden aangenomen dat de marktprijs van 
deze productiefactoren mede bepaald wordt door de van staatswege uit
geoefende vraag ten behoeve van eigen huishouding. 

Politie!.: en waardebepaling 
Toch wil dit geenszins zeggen dat men de waarde van de voortge

brachte collectieve producten maar zonder meer als gegeven moet be
schouwen, nu een directe methode van bepaling hunner waarde in het 
economische leven der volkshuishouding ontbreekt. Integendeel, de steeds 
groeiende plaats der staatshuishouding in de volksgemeenschap, de toe
nemende invloed die zij door haar vraag naar productiemiddelen uitoefent 
op de markten van goederen en diensten en de verschuivingen die zich 
mede daardoor voltrekken tussen de private en publieke sectoren der volks
huishouding, maken het tot een gebiedende eis langs andere weg zo goed 
mogelijk de waarde af te wegen van de middelen der volkshuishouding, 
besteed ten he hoeve van de staatshuishouding. 

Dit ahvegen zal, nu het niet kan geschieden door de krachten die in het 
economische leven zorgdragen voor een min of meer automatische uit
balancering der verschillende \\'aardecategorieën, doelbewust dienen te 
worden bewerkstelligd cloor de organen welke bij onze democratische 
,;taatsstructuur daarvoor zijn aa.ngewezen, t. w. de Regering en de Volks
wrtegcnwoordiging. 

\Vij geven ons er rekenschap van daardoor in deze economische be
schouwingen een politiek element te brengen, maar dat is onvermijdelijk 
omdat het nu eenmaal in onze samenleving de uitkomst van het samen
spel en de strijd der politiFke krachten is, die in laatster instantie inhoud 
en omvang van de staatstaak en dus van de staatshuishouding bepaalt. 
Deze krachten zullen zich er daarbij echter steeds ten volle van bewust 
moeten zijn dat de politiek, zo doende, mede bepalend is voor de gang 
van zaken in het economisch leven der volkshuishouding en dat zij econo
mische waarden hanteert, die van het grootste belang zijn voor de volks
welvaart. Zij zullen, met andere woorden, bij hun besluitvorming zich 
steeds dienen af te vragen of het in bepaalde gevallen voorgestane ge
bruik va.n de middelen der volkshuishouding onder de gegeven verhou
dingen en omstandigheden het grootste rendement afwerpt dan wel of 
een ander gebruik daarvan, 111. n. in de particuliere sector dier huishou
ding, voor de samenleving niet van groter nut zou wezen. 

Bepaling van eigen standpunt 
Indien derhalve de politieke inzichten uiteindelijk inhoud en omvang 

der staatshuishouding bepalen, daarbij 'werkende met economische cate
gorieën, zal ook een economische studie der staatshuishouding, wil zij 



meer zijn dan louter beschrijvend, geconfronteerd dienen te worden met 
de door eigen levens- en wereldbeschouwing gevormde visie op het staat
kundig gebeuren. Dit betekent dat wij ons thans rekenschap zullen trach
ten te geven van de calvinistische denkbeelden op dit terrein. 

Het zou ver voeren buiten het kader van deze beschouwingen, wanneer 
wij daarbij vooraf een overzicht zouden trachten te geven van de ver
schillende opvattingen over wezen en taak van de staat, die wij in onze 
moderne samenleving kennen. Maar wel komt het noodzakelijk voor, 
tot goed begrip en omlijning van eigen standpunt, aandacht te schenken 
aan de rooms-katholieke beginselen, die in de practijk van het staat
kundig beleid zo dikwijls tot dezelfde conclusies en gedragingen voeren, 
doch niettegenstaande de gemeenschappelijke christelijke oorsprong fun
damenteel van de calvinistische onderscheiden zijn. 

De yooms-lwtholieke leer 

De rooms-katholieke staatsleer, gegrond op en ontwikkeld uit de 
machtige conceptie van Thomas van Aquino, de doctor angelicus der mid
deleeuwen, vindt haar uitgangspunt in de these dat de Goddelijke souve
reiniteit de gehele schepping als een harmonisch geheel heeft ingericht, 
een harmonie welke in de menselijke samenleving ook tot uitdrukking 
komt in de verhouding tUSE:en natuurlijke en bovennatuurlijke orde. Het 
terrein van de boven-natuur is op aarde dat der kerk, wier taak gericht 
is op het boventijdelijk levensdoel der mensen; op het terrein der natuur, 
in de natuurlijke orde, bestaat een hiërarchie, waarin de staat het door 
God gewilde hoogste verband de societas perfecta - is, welks taak het 
IS het algemeen welzijn te bevorderen en op die wijze de mens mede te 
helpen zijn levensdoel te bereiken. In de rooms-katholieke gedachten
gang bestaat er een "geheel-deel" verhouding, waarbij elk deel echter 
ook een zelfstandig kleiner geheel is, met als gevolg dat deze kleinere ge
meenschap rechten heeft, die niet door de hogere mogen worden aangetast. 

Wat men omtrent dit alles bij moderne auteurs kan lezen, grijpt veelal 
terug op de zo heldere uiteenzettingen en leringen in de encycliek Im-
1tlOylale Dei 1) van Paus Leo XIII. Over het wezen van de staat wordt 
daarin o. a. gezegd: 

"Het ligt in de natuur van de mens 0111 in een burgerlijke gemeen
scbap te leven. .. Daarom heeft God het zo beschikt, dat de mens van 
nature bestemd is om zich bij anderen aan te sluiten en deel uit te maken 
zowel van de huiselijke als van de burgerlijke gemeenschap; deze alleen 
kan hem volledig verschaffen alles wat voor het leven nodig is. Omdat 
nu geen gemeenschap bestaanbaar is, zonder dat één aan het hoofd van 
allen staat en krachtig en op dezelfde wijze de afzonderlijke leden heen
stuwt naar het gemeenschappelijk doel, volgt hieruit, dat voor de burger
lijke gemeenschap een gezag nodig is om haar te besturen. Dit vindt, even
goed als de gemeenschap, zijn oorsprong in de natuur en dus in God zelf, 
de Schepper er van. Hieruit volgt dat het staatsgezag op zich beschouwd 
slechts van God alleen komt ... Het (staatsgezag) moet verder uitge
oefend worden tot welzijn van de burgers, omdat de overheden slechts 
met gezag zijn bekleed om het belang van de staat te behartigen. Het 

1) Volgens de vertaling in de serie Ecclesia Docens, Hilversum. 
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mag volstrekt niet voorkomen, dat het burgerlijk gezag zich dienstbaar 
zou maken aan het welzijn van een enkeling of van slechts weinigen, want 
ter behartiging van aller gemeenschappelijk nut is het ingesteld." 

In de uitoefening van zijn taak is de staat verplicht de door God ge
openbaarde godsdienst te erkennen en te belijden, op grond van zijn ver
houding zowel tot God als tot zijn onderdanen. Deze door God geopen
haarde, door Christus ingestelde godsdienst is aan de (rooms-katholieke) 
kerk ter bewaring en verbreiding tot'vertrouwcl en deze kerk, al bestaat 
zij, juist gelijk de burgerlijke maatschappij, uit mensen, is toch krachtens 
haar aard een bovennatuurlijke, geestelijke maatschappij, naar wezen en 
recht volmaakt, onderscheiden en verschillend van de staat en daarvan 
volkomen onafhankelijk. Over de betrekkingen tussen de kerk en de 
(christelijke) staat wordt vervolgens o. m. gezegd: 

"Zo hceft God de zorg voor het menselijk geslacht aan twee machten 
tuevertrouwd, de kerkelijke en de burgerlijke macht, de ene voor de 
goddelijke, de andere voor de menselijke belangen. Beide vertegenwoor
digen in haar gebied de hoogste macht, en hebben vaste grenzen, door 
heider natuur en naaste doel getrokken; grenzen, waardoor als het ware 
de sferen worden omschreven, waarbinnen zich beider werkzaamheid 
rechtens beweegt ... Er moet dus tussen beide machten een ordelijk ver
band bestaan, en dit wordt niet ten onrechte vergeleken met de verbin
ding van ziel en lichaam in de mens ... Immers, de ene heeft onmiddellijk 
tot doel de zorg voor het aardse welzijn, de andere het bereiken van de 
hemelse en eeuwige goederen. Al wat er dus in de menselijke aange
legenheden heilig is ... valt onder de macht en de vrije beschikking der 
kerk. Al het andere daarentegen, dat binnen het gebied der zuiver burger
lijke en zuiver politieke zaken valt, staat met recht onder het burgerlijk 
gezag, ,'.:ant Jezus Christus heeft hevolen aan de keizer te geven wat des 
keizers is, en aan God wat Gode toekomt." 

Tenslotte, handelende over "de voortreffelijkheid van de rooms-katho-
1i.eke leer omtrent de inrichting van de staat", wordt 0.111. nog gezegd: 
"Zo is in grote lijnen de inrichting van de staat volgens de beginselen 
van het christendom en zij is geen op fantasie en willekeur berustend 
verzinsel, maar zij is afgeleid uit de hoogste en zekerste beginselen, die 
ook in de natuurlijke rede hun bevestigi.ng vinden. Zulk een inrichting 
van de staat bevat geen elementen, waarvan men zou kunnen menen, 
dat zij minder in overeenstemming zijn met de waardigheid en hoog
heid der staatsoverheden of weinig eervol voor hen; ze betekent aller
minst een verkleining van hun overheidsrechten, maar maakt ze integen
deel hechter en verhevener. Ja zelfs, als men dieper op de zaken in gaat, 
vertoo.nt die inrichting een grote volmaaktheid, die de overige wijzen 
van staatsinrichting missen ... Inderdaad zijn in de staatsinrichting, waar
van wij boven spraken, de goddelijke en menselijke zaken op een passende 
wijze geordend en verdeeld ... " 

Over het suhsidiariteitsbeginsel, dat in de rooms-katholieke staatsleer 
zulk een belangrijke plaats inneemt, wordt in de encycliek Quadragesimo 
A11110 2) o. m. het volgende gezegd: 

"Onwrikbaar en ongewijzigd blijft niettemin in de sociale wijsbegeerte 

2) Volgens de \"crtaling in de serie Ecclesia Docens, Hilversum. 
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het allergewichtigst beginsel, waaraan niet te tornen of te wijzigen valt: 
evenals datgene, wat de individuen op eigen initiatief en door hun eigen 
energie kunnen tot stand brengen, hun niet ontnomen en niet in handen 
ener gemeenschap gesteld mag worden, zo is het ook een onrechtvaardig
heid en tevens een ernstig nadeel, ja een verstoring van de juiste orde, 
datgene, wat door kleine lichamen van ondergeschikte rang kan verricht 
en verschaft worden, over te dragen op grotere van hogere orde; 'want 
iedere sociale werkdadigheid moet krachtens haar wezen en natuur de 
ledematen van het sociale lichaam steunen, maar mag nooit, met ver
nietiging van hun individualiteit, hen doen opgaan in het geheel. Daarom 
moet het staatsgezag de aangelegenheden en zaken van minder belang, 
die het bovendien al te zeer in beslag zouden nemen, overlaten aan 
lichamen van lager rang... De dragers van het staatsgezag mogen er 
dan ook van overtuigd zijn: hoe volmaakter, door het onderhouden van 
dit beginsel der subsidiaire werkzaamheid, de rangorde tussen de verschil
lende groeperingen in acht wordt genomen, des te hoger zal het maat
schappelijk gezag en de maatschappelijke werkdadigheid staan en des te 
gelukkiger en welvarender zal ook de toestand zijn van de staat." 

Tot zover deze aanhalingen, die nodig leken om te voorkomen dat een 
al te summiere schets een vaag of vertekend beeld zou geven van het 
imposante gebouw der rooms-katholieke staatsleer. Een gebouw waar
van in structuur en lijnenspel een onmiskenbare bekoring en aantrek
kingskracht is uitgegaan en nog steeds uitgaat. Het valt dan ook niet 
licht zich geheel los te maken van deze leer en van de invloed die van haar 
is uitgegaan, ook op het calvinistisch denken. 

Critiel? op de rooms-lwtholieke leer 
De verdediging en ontwikkeling van de calvinistische visie en de bouw 

van een eigen staatsleer is naar ons gevoelen het meest consequent door 
Prof. Dr H. Dooyeweerd geschied, in zijn grote werk De Wijsbegeerte 
der Wetsidee en in enige speciaal op de uiteenzetting der staatsidee 
gerichte studiën. 

I.n zijn critiek op de rooms-katholieke leer grijpt de hooggeleerde 
schrijver allereerst terug op de wijsbegeerte van Aristoteles, die leerde 
dat de menselijke natuur, en in haar de natuur van alle tijdelijke dingen, 
]n de rede haar boventijdelijk centrum vond. Het natuurlijk menselijk 
bestaan zou in de rede zijn uitgangspunt vinden en God zou zelf de 
absolute, de vergoddelijkte Rede zijn. De mens kan zijn natuurlijke vol
making niet als eenling, doch slechts in gemeenschap met anderen, als 
sociaal wezen, bereiken. Voor de eerste "lagere" levensbehoeften zorgt de 
huwelijks- en gezinsgemeenschap, voor de "naast-hogere" de dorpsge
meenschap, doch deze lagere gemeenschappen zijn niet zelfgenoegzaam . 
. Slechts de staat, gegrond in de menselijke redelijk-zedelijke natuur, kan 
als volmaakte autarke zelfgenoegzame - gemeenschap de mens alles 
verschaffen, wat tot zijn natuurlijke volmaking dient. De staat v.ormt het 
hoogste menselijke samenlevingsverband, de verhouding van de staat tot 
de overige tijdelijke samenlevingsverbanden is die van het geheel tot zijn 
delen, het hogere tot het lagere. De lagere gemeenschappen hebben als 
ongelijksoortige delen van de staat geen doel in zichzelve, doch zijn alle 
dienstbaar aan de staat. 
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Thomas van Aquino nu, aldus Dooyeweerd, heeft gestreefd naar een 
synthese tussen de aristotelische leer en het christelijk geloof: in zijn 
wetsidee werden heidense en christelijke gedachten tot een schijnbaar 
volledige convergentie gebracht. De natuur, in de rede geconcentreerd, 
werd op het terrein van de tijdelijke wereldorde autonoom gezien, de 
natuurlijke rede onafhankelijk verklaard van de Goddelijke \Voordopen
baring in Christus Jezus, en wetenschap, staatkunde, natuurlijke zede leer 
en natuurlijke theologie als autonoom gebied van de natuurlijke rede aan
gemerkt. Boven dit gebied der natuur echter werd een gebied der genade 
geconstrueerd, dat de natuurlijke rede te boven gaat en slechts bij het 
licht der Goddelijke \Voordopenb3.ring kan worden gekend. De natuur 
werd een lagere, autonome voortrap der genade, die door deze tot hogere 
volmaking zou worden gevoerd. 

De samenhang van de kosmos werd dus gezien als een trappenbouw, 
waarbij de kerk, als boven-natuurlijk genade-instituut, de onmisbare 
schakel werd tussen natuur en genade. De staat, als totaliteit van alle 
tijdelijke samenlevingsverbanden op natuurlijk gebied, werd op zijn beurt 
een lager, dienend deel van het tijdelijk kerk-instituut, dit laatste gezien 
als het totaalverband van heel de christenheid, de Godsstaat van het rijk 
der genade in zijn tijdelijke openbaring. 

Deze opvatting, aldus Dooyeweerd, dit compromis met de aristote
lische wijsbegeerte, had een noodlottige invloed op de christelijke staats
idee van Thomas van Aquino. Men zocht het christelijk karakter van de 
staat niet in Schriftuurlijke zin in de uitdrukking van Christus' Koning
schap in het innerlijk staatsbestel zelf, doch hleef de staat naar diens 
innerlijke structuur zien als totaalverband van heel de natuurlijke samen
leving en de richtsnoeren voor het staatsbeleid afleiden uit de natuurlijke 
rede, losgemaakt van de Openbaring. Slechts door zich in dienst te stellen 
van het tijdelijk kerkinstituut en zich in zaken, die het zieleheil der bur
gers raken, te onderwerpen aan de kerkelijke leiding, kan het natuurlijk 
staatsinstituut deel krijgen aan het boven-natuurlijke, aan het rijk der 
genade en kan de staat een christelijk karakter aannemen. 

Hiertegen heeft de reformatie van de aanvang af stelling genomen, 
zij vond haar uitgangspunt weder in de onzichtbare kerk, het onzienlijke, 
boventijdelijke lichaam van Christus, zij brak met de rooms-katholieke 
he schouwing van de verhouding tussen natuur en genade en verwierp 
de leer, dat de zondeval niet de wortel van het natuurlijk bestaan ver
dorven had, maar alleen een boven-natuurlijke genadegift deed verloren gaan. 

Calvinistisch standpunt 
Doch, zegt Dooyeweerd, de wezenlijk radicale breuk met het dualistische 

schema van natuur en genade begint eerst bij Calvijn. Alle tijdelijke 
ordeningen Gods vinden haar diepere eenheid niet in een rede-idee van 
het goede, doch in de religieuze volheid der goddelijke wet: de dienst 
van God met geheel het hart. De geschapen mensennatuur is bij hem 
niet in de redelijk-zedelijke functies geconcentreerd, maar in het hart, de 
hoven-tijdelijke wortel van 's mensen bestaan. Christus, als de nieuwe 
\Vortel van het herboren mensengeslacht, is de Vervuller der wet, Hij 
heeft de wet Gods in religieuze volheid en eenheid van haar zin volbracht. 

Dit uitgangspunt leidde Calvijn bij de beschouwing van de veelheid 
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en verscheidenheid der ordeningen, waarin Gods souvereine wil het tijde
lijk leven besloten heeft, tot het inzicht dat geen dezer tijdelijke samen
levingsstructuren uit een andere is af te leiden of in waarde lager zou 
zijn. Derhalve kan ook hun onderlinge verhouding niet anders worden 
gezien dan als die der souvereiniteit in eigen kring. Dit geldt met even
veel kracht voor de staat als voor de andere samenlevingsverbanden. 

De souvereiniteit in eigen kring als grondbeginsel voor deze verhouding 
niet te verwarren met het principe der autonomie - berust op de 

eigen structuurprincipes der samenlevingsverbanden. Verbanden waar
van de structuurprincipes niet tot elkander te herleiden zijn (gezin, staat, 
kerk enz.) hebben elk een oorspronkelijke bevoegdheidssfeer, welke prin
cipieel tegenover die der andere is afgegrensd. Zij zijn individuele totali
teiten, onderscheiden naar eigen innerlijk structuurprincipe, hetwelk weder 
bepaalt de typische bestemmingsfunctie, die aan het verband zijn eigen 
geaardheid verleent. 

Zo is de staat krachtens zijn innerlijk structuurprincipe een samen
levingsverband, waarin de typische hestemmingsfunctie wordt gevormd 
door de publieke rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen. En het 
innerlijk structuurprincipe, de funderingsfunctie, van de staat is gegeven 
in de historische machtsorganisatie, de zegt Dooyeweerd interne 
monopolistische organisatie der zwaardmacht over een bepaald territoriaal 
begrensd cultuurgebied. Een goddelijke instelling derhalve om der zonde 
wil, instituut der gemene gratie en niet, gelijk in de rooms-katholieke 
staatsleer, het in de natuur der mensen gegrond totaalverband der natuur
lijke menselijke samenleving, met al haar lagere gemeenschappen. 

Bij zijn werkzaamheden behoort de staat zich, naar zijn typische be
stemmingsfunctie, te laten leiden door het gezichtspunt van het recht, 
zoals het zich in deze publieke rechtsgemeenschap voordoet als het rechts
beginsel van het algemeen belang. Geen staatsabsolutisme, noch een uit
wendige begrenzing van de staatswerkzaamheid, in dier voege dat de 
staat zich zou beperken tot de georganiseerde bescherming van de aan
geboren grondrechten van het individu op leven, eigendom en vrijheid, 
en zich zou onthouden van inmenging in het maatschappelijk en econo
misch leven. Immers, de tijdelijke wereldorde bezit, bij alle handhaving 
van de souvereiniteit in eigen kring, een door en door organische samen
hang, in ieder aspect der tijdelijke werkelijkheid drukt zich het verband 
met alle andere aspecten uit de Z.g. universaliteit in eigen kring -, 
ieder samenlevingsverband en dus ook de staat fungeert derhalve in be
ginsel gelijkelijk in alle aspecten der werkelijkheid, in alle wetskringen. 

Maar deze functie heeft een innerlijke begrenzing, bepaald door het 
interne structuurprincipe, de innerlijke levens wet van de staat. Eerst de 
erkenning en juiste toepassing daarvan kan de ware harmonie scheppen 
tussen de onderscheiden sociale levenskringen, die immers naar goddelijk 
bestel niet geïsoleerd naast elkaar bestaan, doch in onlosmakelijke struc
tuurvervlechting met elkander verweven zijn, zodat de souvereiniteit in 
eigen kring slechts in de hechte samenhang en verstrengeling der be
trokken sociale kringen tot verwerkelijking kan komen. 

vVederzijdse beïnvloeding en bevruchting, eigen competentie, eigen be
voegdheidssfeer. De staat bij de vervulling van zijn taak, de behartiging 
van het algemeen belang, derhalve staande onder de typische leiding van 
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zijn publiekrechtelijke bestemmingsfunctie en van dat gezichtspunt uit 
zijn taak aanvaardende. En daarbij wakende tegen een verwarring van de 
variabele, aan de historische ontwikkeling gebonden denkbeelden over de 
uitwendige omvang van de staatstaak, met de invariante interne staats
structuur. 

Taa!? van de staat 
Met bovenstaande weergave enerzijds van de rooms-katholieke, ander

zijds van de calvinistische staatsidee kan, naar het voorkomt, worden vol
staan voor het verkrijgen van een inzicht in beider grondbeginselen en de 
daaruit voortspruitende houding ten aanzien van de staatstaak. Hoewel -
zoals reeds eerder gezegd in de practijk des levens veelal tot eenzelfde of 
gelijkgerichte oplossing van bepaalde problemen gerakend, is de funda
mentele instelling daartegenover toch in het algemeen verschillend. Zo 
heeft de bevordering van het algemeen belang - naar beider opvatting 
de hoofdtaak van de staat - een wezenlijk verschillende fundering in hun 
staatsleer; zo is het verrichten van bepaalde werkzaamheden door 
enkelingen of groepen die daarvoor bij uitstek aangewezen of geschikt zijn, 
naar het beginsel der subsidiariteit iets fundamenteel anders dan volgens 
het beginsel der souvereiniteit in eigen kring. 

\Vanneer wij nu van dit laatste uit de taak van de staat, derhalve de 
behartiging van het algemeen belang onder leiding van de typische rechts
functie in de staatsstructuur, nader in beschouwing nemen, dient in de 
eerste plaats te worden gewezen op het gevaar van vereenzelviging van 
interne bestemmingsfunctie en taak. Dit gevaar ligt zeer nabij en heeft 
in het verleden in calvinistische kring er toe geleid de taak van de staat 
begrensd te zien tot de rechtsbedeling. 

V rij spoedig echter groeide het besef dat op deze wijze een te straffe, 
niet houdbare begrenzing werd aangelegd, zodat men kwam tot het onder
scheiden van tweeërlei taak. Als de primaire, eigenlijke taak werd daarbij 
gezien die der rechtsbedeling, terwijl daarnaast als secundaire, oneigen
lijke taak optrad het ingrijpen van de staat op die gebieden, waar de 
maatschappij onmachtig of nalatig was noodzakelijke voorzieningen zelf 
te treffen, met dien verstande dat de staat diende terug te treden zodra 
dat mogelijk was. 

Ook deze onderscheiding in een eigenlijke en een oneigenlijke staats
taak is evenwel niet houdbaar gebleken en door het calvinistisch denken 
terzijde gestelcl. In de jongste tijd is de erkenning gegroeid dat de staat, 
als gevolg van de ingewikkelde structuurvervlechting der sociale levens
kringen, een taak heeft op velerlei terrein der samenleving, zij het dat die 
taak principieel beperkt is, immers in haar uitoefening blijvende onder 
de leiding van de typische bestemmingsfunctie van het staatsverband, de 
handhaving der openbare gerechtigheid. 

Dooyeweerd (A. R. S. Maart 1952) onderscheidt dan tussen de typische 
en a-typische zijden van de staatstaak, omdat deze taak mede sferen be
strijkt die buiten de typische aard, buiten de interne competentiesfeer van 
de staat vallen, zoals b.v. de aankoop en het onderhoud van tal van 
goederen die in de interne staatshuishouding onmisbaar zijn. 

Al blijft ook in deze jongste ontwikkeling van het calvinistisch denken 
het eigen stempel behouden, toch willen wij er op wijzen dat zij onmis-
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kenbaar de i.nvloed heeft ondergaan van de gedachtenvorming in niet
calvinistische staatkundige stromingen. Dat is ook geen wonder. De steeds 
verder voortschrijdende ontplooiing van het maatschappelijke leven, veel
al onder de drang van het voortschrijden van het technisch kunnen, vraagt 
bezinning op en aanpassing aan de zich dikwijls snel wijzigende omstan
digheden. Mits eigen beginselen steeds indachtig blijvend kan ook de cal
vinist daaraan op krachtige, overtuigende wijze medewerken. 

Het valt niet te loochenen dat het gevaar voor een min of meer statische 
houding ten opzichte van het maatschappelijk gebeuren, op grond van 
een te beperkte uitleg van die beginselen, steeds aanwezig is; een juist 
pri.ncipieel inzicht evenwel leidt tot een positieve aanvaarding van de 
maatschappelijke dynamiek en tot het streven ook daarin het calvinistisch 
g-eestesmerk tot uitdrukking te brengen. Dat betekent derhalve niet een 
passieve beschouwing van de zich manifesterende ontwikkeling, niet het 
min of meer lijdelijk toezien op de werkdadigheid der overige sociale 
kringen van de menselijke samenleving, maar een actieve beïnvloeding, 
een bewuste stimulering van hun werkzaamheid, mogelijk gemaakt en 
bevorderd door de enkaptische structuurvervlechting der in eigen kring 
"otlverein zijnde en blijvende verbandsstructurcn. 

2. ONTWIKKELING VAN DE STAATSHUISHOUDING 

KaraJder in economische :Jin 

Na deze naar het voorkomt noodzakelijke uiteenzetting van onze prin
cipiële instelling ten aanzien van wezen en taak van de staat, willen wij 
thans overgaan tot een dieper gaaIiCle beschouwing van de huishouding 
van de staat, welke, zoals in de aanvang reeds opgemerkt, de collectieve 
goederen en diensten voortbrengt die de middelen vormen voor de uit
oefening van de staatstaak. Collectieve goederen en diensten, van econo
mische aard en geproduceerd met behulp van de aan de staatshuishouding 
tel' beschikking gestelde economische waarden, afkomstig uit de particu
liere sector der volkshuishouding en uit eigen deelneming aan het maat
schappelijk productieproces. 

In de economische theorie best<~at geen eenheid van opvatting over het 
karakter in economische zin van de staatshuishouding. Is de ene schrijver 
geneigd haar te zien als een verbruikshuishouding, waarbij de uitgaven 
primair en de middelen tot dekking daarvan secundair zijn, de andere 
beschouwt haar als een productiehuishouding, daarbij lettende zowel op 
de rechtstreekse deelneming aan het maatschappelijk productieproces door 
staatsbedrijven enz., als op de voorziening in de collectieve behoeften, 
waarbij de toenemende beïnvloeding van de private sectoren der volks
huishouding door de bemoeienissen van de staat op sociaal terrein en 
de fiscale politiek mede een rol spelen. 

Voor beide standpunten is wat te zeggen. Ongetwijfeld valt, naarmate 
de staatshuishouding een groter deel van de volkshuishouding gaat uit
maken ("Ia marée 1110ntante des clépenses publiques"), het accent meer op 
haar productief vermogen en de producten die zij aan deze huishouding 
levert, aan de andere zijde echter mag toch nooit uit het oog worden 
verloren de totaal eigene, aan het wezen der staatshuishouding (over-
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heidshuishouding) inhaerente wijze van opstelling van haar productie· 
schema (uitgavenblldget) en verwerving van de voor de uitvoering daar
van benodigde productiemiddelen (middelenwet en middelenraming). 

Staatsuitgavetl 
In de meeste handboeken over staatsfinanciën wordt aan de uitgaven

zijde van de staatshuishouding slechts weinig aandacht geschonken. Er 
zijn zelfs schrijvers die deze kant geheel voorbijgaan omdat de vaststelling 
van de staatsuitgaven, zowel naar onderlinge afweging der uitgaven
categorieën als naar de bepaling van het totale uitgavenbudget, in de 
democratisch bestuurde landen uitsluitend in het politieke vlak zou liggen, 
dus louter en alleen de uitkomst zou vormen van de parlementaire strijd 
der politieke krachten. Veel opgang heeft deze theorie evenwel niet ge
maakt en men mag zeggen dat in de laatste decenniën onder volle er
kenning overigens van de grote invloed der politieke zienswijzen - juist 
de hetekenis van het economisch karakter der staatsuitgaven in steeds 
he lderder licht is gesteld. 

Daar is ook waarlijk alle reden voor: de groeiende omvang der staats
huishouding, zo in absolute zin als in verhouding tot de particuliere sector 
der volkshuishouding, dwingt er toe zich meer nauwgezet rekenschap te 
geven van de onderlinge verwevenheid en de wederkerige beïnvloeding 
van beiden. \Vel vèr achter ons ligt de tijd van het laissez faire, waarin 
opgeld deden de drie maximen van Adam Smith, volgens welke de plichten 
van de souverein zich beperkten tot de zorg voor de landsverdediging, voor 
de rechtshandhavinf?; en voor cle uitvoering van bepaalde openbare werken. 

N atiolloal plan 
Het is vooral na de tweede wereldoorlog, dat in verschillende landen 

aan de practisch-economische fundering van de staatshuishouding aandacht 
wordt geschonken, o. m. door haar te plaatsen in het kader van een, de 
gehele volkshuishouding omvattend nationaal plan of nationaal budget. 
Daarbij neemt Nederland een vooraanstaande plaats in, dank zij het baan
brekend werk van Prof. Dr J. Tinbergen en het onder zijn leiding staande 
Centraal Planhureau. 

Het opstellen van een nationaal "plan", dat in de aanvang met tal van 
onbekenden, dus met grote moeilijkheden te worstelen had, kan geleidelijk 
aan met gebruikmaking van meer en juister gegevens en dus met meer 
verfijning geschieden, zodat zijn betekenis toeneemt zowel voor de prog
nostiek van het economisch gebeuren in de volkshuishouding als voor de 
in verband daarmede door de staat te nemen maatregelen en voor de 
vaststelling van omvang, indeling en financiering van de staatshuishou
ding. Op deze wijze toch kan de staat zich rekenschap geven van de 
nauwe samenhang van de staatsfinanciën met het gehele economisch bestel 
en daarop in zekere mate zijn financiële en economische politiek afstem
men. Mits men daarbij ten volle rekening houdt met de onvolmaaktheden 
welke, trots meer exacte opstelling, toch steeds aan het nationaal plan 
inhaerent zullen blijven en met de beperkingen welke het werken daar
mede dus noodwendig oplegt. 

De onvolmaaktheden spruiten natuurlijkerwijze voort uit de gebreken, 
die het grondmateriaal blijven aankleven en uit de omstandigheden dat in 
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de practijk de ontwikkeling van het economisch leven veelal belangrijke 
afwijkingen vertoont van de ten tijde der opstelling gekoesterde verwach
tingen. 

De beperkingen hangen enerzijds ten nauwste samen met deze onvol
komenheid en zijn anderzijds een gevolg van de principiële stellingname 
ten opzichte van geleide economie, waarvan de toepassing in de samen
leving ongetwijfeld wordt bevorderd door het hanteren van een nationaal 
plan. Het is duidelijk, dat de mate van zeggenschap van de staat over het 
gehele economische leven der volkshuishouding mede bepalend is voor 
de ten aanzien van de staatshuishouding te treffen maatregelen: deze ver
houdingen liggen in een collectivistische maatschappij anders dan in een, 
die gekenmerkt wordt door een ondernemingswijze geleid productiestelsel. 

Ontwikl?eling der verhouding tussen staats- en voll~shuishouding 
Alvorens nader in te gaan op deze uiterst belangwekkende zaken, lijkt 

het wenselijk een globaal inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de 
verhouding tussen staats- en volkshuishouding in kwantitatieve zowel als 
in kwalitatieve zin in de loop van deze eeuw. Meer dan een globaal in
zicht is niet mogelijk, omdat de statistische gegevens in de aanvang verre 
van volmaakt waren en pas in de laatste jaren een grotere mate van 
nauwkeurigheid op een breder terrein hebben verkregen, hoezeer het 
C. B. S. steeds met ernst naar verbetering streeft. 

In de verhouding tussen staats- en volkshuishouding kunnen in de 
laatste vijftig jaar duidelijk drie trappen worden onderscheiden, die -
wat te verwachten was - hun scheidingslijnen vinden bij de twee wereld
oorlogen die ons getroffen hebben. De volgende cijfergegevens zijn hier
voor illustratief, waarbij: 

A = gemiddelde bevolking in duizendtallen. 
13 rijksuitgaven gewone dienst in millioenen guldens. 
C 13 plus crisisuitgaven of buitengewone dienst I en landbouvv-

egalisatiefonds. 
D nationaal inkomen in millioenen guldens, tegen marktprijzen. 
E 13 in guldens per hoofd. 
F C in guldens per hoofd. 
G = 13 in procenten van D. 
H = C in procenten van D. 

Jaar A B C 

1900 5.140 148,98 
1905 5.528 169,18 
1910 5.899 197,09 
1915 6.364 241,43 450,08 
1920 6.821 613,03 723,22 
1925 7.366 596,87 
1930 7.884 608,39 
1935 8.433 687,28 
1940 8.879 867,41 

1945 9.262 2.114,16 3.162,55 
1946 9.423 2.205.16 4.184,40 
1947 9.629 2.237,79 4.517,93 
1948 9.800 2.796,45 4.666,12 
1949 9.956 2.912,- 4.194,-
1950 10.114 2.897,- 3.976,-

D E F G H 

1.796,- 28,98 8,35 
2.058,- 30,66 8,22 
2.408,- 33,41 8,18 
3.227,- 37,94 70,72 7,48 13,95 
6.285,- 89,87 106,03 9,75 11,51 
5.724,- 81,03 10,43 
6.237,- 77,17 9,75 
4.682,- 81,49 14,68 
5.764,- 97,69 14,88 

4.770,- 228,26 341,45 44,32 66,30 
9.928,- 234,02 422,79 22,22 42,15 

12.056,- 232,40 469,20 18,56 37,47 
14.232,- 285,35 476,13 18,65 32.79 
15.960,- 292,49 421,25 18,25 26,28 
17.720,- 286,45 393,12 16,35 22,44 
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Jaar A B C D E F G H 

1951 10.262 3.357,- 4.271,- 19.620,- 328,10 416,20 17,11 21,77 
1952 10.390 3.795,- 4.476,- 20.290,- 365,25 430,70 18,70 22,06 
1953 1O.520C ) 4.332,_a) 5.391,-a) 20.830,- 411,80 512,45 20,80 25,88 
1954 10.640c ) 4.309.-b) 5.361,-b) 21.260,- 405,- 503,85 20,27 25,23 

a) herziene raming (c. inclusief watersnood) 
11) raming (c. inclusief watersnood) 
c) schatting 

Bij het hanteren van deze cijfers moet men zich wel bewust zijn van 
de betrekkelijkheid hunner waarde voor de onderlinge vergelijkbaarheid, 
omdat de indeling der cijfers van begrotingen en uitkomsten in de loop 
der jaren niet steeds dezelfde is gebleven, terwijl die van het nationaal in
komen zijn berekend naar maatstaven die in de aanvang vrij ruw waren 
en eerst geleidelijk verbeterd konden worden. Niettemin geeft het over
zicht een voldoende duidelijk beeld om enkele conclusies te trekken, terwijl 
latere invoeging van indexcijfers nog andere gevolgtrekkingen mogelijk 
zal maken. 

Oorlogsinvloed 
Allereerst dan blijkt de overheersende invloed welke door oorlogen -

zelfs als het land daarin niet rechtstreeks wordt betrokken - wordt uit
geoefend op de omvang der staatshuishouding en de reflex daarvan op 
de volkshuishouding. 

De eerste jaren van deze eeuw bewogen de staatsfinanciën zich in een 
rustige sfeer, de uitgaven van de gewone dienst waren beperkt, crisis
uitgaven een onbekend begrip, de druk in guldens per hoofd der bevolki.ng 
zeer matig} evenals die in procenten van het nationaal inkomen. Dit gold 
zelfs nog voor 1915, zonder crisisuitgaven ; de inberekening van deze cate
gorie stelt echter reeds helder in het licht de grote sprong, die in en als 
gevolg van de eerste wereldoorlog werd gemaakt en tot een blijvend hoger 
niveau heeft geleid, dat in guldens per hoofd rond 21/2 à 3 maal zo hoog 
lag als vóór de oorlog, in procenten van het nationaal inkomen 11/4 à PI!! 
maal zo hoog. Duidelijk is wat dit laatste betreft ook de invloed van de 
grote crisis der jaren dertig te onderkennen. 

Het jaar J940 gaf reeds het begin der zuiging van de tweede wereld
oorlog te zien, maar eerst de na-oorlogse jaren hebben daarvan de volle 
kracht gevoeld. De gewone uitgaven stellen zich in guldens per hoofd 
op 3 tot 4 maal, in procenten van het nationaal inkomen op 13/1 à 2 maal 
het vooroorlogse gemiddelde; de uitgaven inclusief de buitengewone van 
eenmalige of aflopende aard nog veel hoger. Eigenaardig is het daarbij 
op te merken, dat bij dit aflopen het vroegere peil der gewone uitgaven 
niet meer wordt bereikt, een deel van deze buitengewone uitgaven wordt 
a. h. w. in de gewone dienst geïncorporeerd. 

De oorzaak daarvan ligt in hoofdzaak in de geleidelijk zich wijzigende 
politieke instelling ten aanzien van de taak der overheid, waardoor cate
gorieën van uitgaven die eertijds een bijzonder karakter droegen, later 
in het normale kader der staatsbemoeienis worden betrokken, terwijl mede 
van grote betekenis is de defensie-inspanning waartoe het samengaan in 
het verband der Noord-Atlantische Verdrags Organisatie heeft geleid. 
Tenslotte doet voor 1953 en 1954 de invloed van de watersnood van 
1 Fehruari 1953 zich sterk gelden. 
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Stijging va1/- de staatsschuld 

Het spreekt vanzelf, dat de inkomsten van de staat deze snelle vlucht 
niet steeds hebben kunnen bijhouden, terwijl bovendien nieuwe storingen 
optraden alvorens de gevolgen van vroegere calamiteiten overwonnen 
waren, zodat de staatsschuld in de loop der jaren zeer aanzienlijk is ge
stegen, gelijk het volgend overzicht doet zien, waarin: 

A staatsschuld op 1 Januari in millioenen guldens. 
B - nationaal inkomen in mil1ioenen guldens. 
C bevolking in duizendtallen. 
D A in procenten van B. 
E A in guldens per hoofd der hevolking. 

Jaar A B C D E 
1900 1.147,31 1.796 5.140 63,89 223,21 
1905 1.120,07 2.05R 5.52R 54,33 202,62 
1910 1.143,77 2.408 5.899 47,50 193,89 
1915 1.317,34 3.227 6.364 40,82 207,-
1920 2.826,11 6.285 6.821 44,97 414,32 
1925 3.276,04 5.724 7.366 57,22 444,75 
1930 2.727,08 6.237 7.884 43,24 345,90 
1935 3.362,30 4.682 8.433 71,80 398,71 
1940 4.217,59 5.764 8.879 73,17 475,01 

1945 12.765,86 4.770 9.262 267,63 1.3 78,30 
1946 23.194,65 9.928 9.423 233,63 2.461,49 
1947 22.672,88 12.056 9.629 188,06 2.354,65 
1948 27.202,27 1 ) 14.232 9.800 191,13 2.775,74 
1949 25.728,90 15.960 9.956 161,21 2.584,36 
1950 27.471,97 2 ) 17.720 10.114 155,03 2.716,23 
1951 25.540,99 19.620 10.262 130,02 2.488,89 
1952 24.608,- 20.290 10.390 121,24 2.368,43 
1953 23.494,- 20.830 10.520 112,31 2.233,27 

1 Juli 1953 22.800,-

1) w. o. van de Ned. Bank overgenomen R. M. voor 4.471 millioen gulden. 
2) w. o. 816 mi11ioen gulden toencmir.g buitenlandse schuld als gevolg van dc her

,vaardering V8.n de gulden in September en ca 900 millioen gulden verhoging ingevolge 
de wet op de materiële oorlogsschaden. 

Let men op de guldensbedragen per hoofd der bevolking, dan blijken 
ook hierin duidelijk drie trappen te onderscheiden als gevolg van de beide 
wereldoorlogen dezer eeuw. In procenten van het nationaal inkomen is 
de overgang van het eerste naar het tweede niveau minder duidelijk ge
markeerd, als direct gevolg van de snelle stijging van dit inkomen na de 
eerste wereldoorlog, wat niet alléén op rekening van de zich herstellende 
welvaart geschreven kan worden, doch voor een deel ook samenhangt met 
monetaire maatregelen. De crisis der jaren dertig tekent zich scherp 
af in de daling van het nationaal inkomen en de gestegen schuldenlast 
in 1935. 

Het is van belang op te merken, dat de Regering er tot nu toe steeds 
op uit is geweest de schulden tot lager proporties terug te brengen; 
dit is niet slechts te lezen uit de absolute cijfers, maar ook in de guldens
bedragen per hoofd en in procenten van het nationaal inkomen. Dit vormt 
een bewijs voor de gezonde financiële politiek, die Nederland door de 
jaren heen heeft gevolgd. Maar overigens doet reeds een vluchtige ver
gelijking zien, dat ons land - gelijk trouwens vrijwel de gehele wereld 
-- voor een ontzaglijk zware opgave staat, zelfs al aanvaardt men het 
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moderne adagium dat de staatsschuld ongeveer eenmaal het nationaal in
komen mag bedragen 3). Dat wil dan toch zeggen dat thans alle muziek 
er uit is en dat een nieuwe oorlog - die God moge verhoeden - ook in 
financieel opzicht een catastrofe zou zijn. 

Ook overigens is de huidige positie uiterst kwetsbaar, omdat een con
junctuuromslag het nationaal inkomen even snel tot lager niveau kan 
terugbrengen als het in de laatste jaren gestegen is en de kosten der 
staatshuishouding alsdan een vrijwel ondraaglijke last voor de volkshuis
houding zullen kunnen betekenen. 

Toe passing indexcijfers 

Openen bovenstaande overzichten reeds de mogelijkheid tot verschillen
de belangwekkende vergelijkingen, toepassing van indexcijfers maakt het 
mogelijk de belangrijkste gegevens onder dezelfde waardenoemer te 
brengen. Dat is in het volgende staatje geschied, waarbij dankbaar gebruik 
is gemaakt van ons door het C. B. S. verstrekte gecorrigeerde prijsindex
cijfers-gezinsverbruik, basisjaar 1938/39, door ons herleid tot basisjaar 
1900. Vanzelfsprekend dienen ook deze cijfers met voorzichtigheid ge
hanteerd, o. m. omdat de samenstelling van het gezinsverbruik in de loop 
der jaren aanzienlijke verschuivingen heeft ondergaan, doch niettemin 
zijn zij voor het doel van deze studie waardevol. 

Jaar Index A TI C D E F G 
1900 100 1.796 148.98 1.147,31 28,98 223,31 1905 106 1.942 159,60 1.056,67 28,92 191,15 1910 112 2.150 175,96 1.021,22 29.83 173,12 1915 134 2.408 180,18 328,42 983,09 28,31 52,78 154,48 1920 226 2.781 271,25 320,01 1.250,50 39,77 46,92 183,33 1925 166 3.448 359,56 1.973,52 48.81 267,92 1930 155 4.024 392,52 1.759,40 49,79 223,16 1935 129 3.629 532,78 2.606,43 63,13 309,08 1940 155 3.719 559,62 2.721,03 62,38 306,46 1945 ? 
1946 219 3.987 885,61 1.684,50 9.315,12 93,98 169,91 988,55 1947 258 4.673 867,36 1.751,14 8.787,94 90,08 181,86 912,66 1948 268 5.310 1.043,45 1.741,46 10.150,10 106,47 177,66 1.035,72 1949 284 5.620 1.025,35 1.476,76 9.059,47 102,99 148,33 909,99 1950 312 5.679 928,53 1.274,36 8.805,12 91,78 126,- 880,20 1951 340 5.771 1.027,35 1.255,88 7.512,06 100,11 122,38 732.03 1952 340 5.927 1.194,41 1.454,12 7.237,65 114,96 141,27 696,60 

A nationaal inkomen in millioenen guldens. 
B rijksuitgaven gewone dienst in millioenen guldens. 
C B + crisisuitgaven of buitengewone dienst I en Landbouw 

Egalisatie Fonds. 
D staatsschuld in mil1ioenen guldens. 
E B in guldens per hoofd. 
F C in guldens per hoofd. 
G D in guldens per hoofd. 

:1) Men kan zich echter afvragen op welke economische prmclpes dit adagium be
rust en of het niet veeleer een achteraf bedachte wetmatigheid is, om de schuldenlast 
aannemelijker te maken en een quasi wetenscbappelijke fundering te geven. Zeker is 
het dat men, wanneer alle productie- en consumptiehuishoudingen dit beginsel zouden 
toepassen, een volledige ineenstorting van het economisch bestel zou mogen ver
wachten. De voor de hand liggende tegenwerping, dat voor de staat andere principes 
gelden, snijdt geen hout. 
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In guldens van gelijke koopkracht uitgedrukt is dus van 1900 op 1952 
het nationaal inkomen 3,3 maal zo groot geworden, de gewone rijks
nitgaven 8 maal (en inclusief bijzondere uitgaven 9,8 maal) en de staats
schuld 6,3 maal. Doet dit reeds duidelijk de sterke groei van de staats
huishouding in het geheel der volkshuishouding zien, het blijkt ook uit 
de bedragen in guldens per hoofd, die voor dezelfde categorieën resp. 
rond 3,9 (4,9) en 3,1 maal zo groot zijn geworden. Ook als men de be
volkingsaanwas in die jaren - van 5,14 tot 10,39 millioen in aan
merking neemt en er dus rekening mede houdt dat het gemiddelde jaar
lijks inkomen per hoofd der bevolking, in guldens van gelijke koopkracht 
uitgedrukt, is gestegen van f 349,42 tot f 570,45, blijkt de druk aanzienlijk 
te zijn toegenomen en wel voor de gewone rijksuitgaven rond 2,5 maai 
(inclusief bijzondere uitgaven 3 maal) en voor de staatsschuld 1,9 maal. 

Hoewel in het verleden bij veel geringer druk reeds herhaaldelijk met 
klem is betoogd dat het uiterste was bereikt en hoezeer wij ons bewust 
zijn van het betrekkelijke van zulk een uitspraak, tonen naar ons gevoelen 
toch zowel de verhoudingscijfers als het bestaan van allerlei spanningen 
in het economische leven dat - bij de bestaande maatschappij structuur -
de druk die de staatshuishouding op dat leven uitoefent, of wil men: het 
aandeel dat de staatshuishouding van de volkshuishouding uitmaakt, tot 
een hoogte was gestegen die niet zonder blijvende schade aan de volks
huishouding nog verder zou kunnen worden opgevoerd. De verzachtingen 
welke de Regering voor 1953 en meer nog voor 1954 in haar fiscaal beleid 
heeft aangebracht, doen zien dat ook zij die mening is toegedaan. 

Functionele indeling van' het uitgavenbudget 
Het is thans tijd iets verder in te gaan op de kwalitatieve zijde van het 

punt in bespreking, dus de samenstelling der staatsuitgaven, de functionele 
indeling van het uitgavenbudget. Het zou te ver voeren en ook van weinig 
betekenis zijn voor deze studie, zulk een tijdrovende analyse terug te leiden 
tot 1900, wij beperken ons derhalve, na enige korte algemene opmerkingen, 
tot de jaren ná de jongste wereldoorlog. 

Gelijk reeds opgemerkt was in de jaren vóór de eerste wereldoorlog 
de omvang van de staatshuishouding nog beperkt. Al was het sociaal be
wustzijn in de laatste decenniën der vorige eeuw gewekt en groeide het 
in de jaren vóór 1914 geleidelijk, zodat in die jaren de eerste belangrijke 
sociale wetgeving kon ontstaan, niettemin waren de uitgaven van de staat 
voornamelijk gericht op de volvoering van de historische staatstaak, in 
de klassieke terminologie derhalve de landsverdediging, de rechtsbedeling 
en de uitvoering van bepaalde openbare werken. Men kan, naar het voor
komt, naast laatstgenoemde economische werkzaamheden echter heter 
spreken van de besturende taak van de staat, waartoe behoren bestuur, lands
verdediging, rechtspraak en politie, functies die naar haar aard een collectief 
karakter dragen, collectieve waarden vormen die voor de samenleving als 
geheel onmisbaar zijn en door geen andere maatschappelijke kring kunnen 
worden geleverd, doch typisch tot het domein van de staat behoren. 
Overigens dragen ook de openbare werken (b.v. wegenaanleg) een uit
gesproken collectief karakter. 

In de periode tussen beide wereldoorlogen heeft voornamelijk de sociale 
taak van de staat een sterke uitbreiding ondergaan. Meer en meer rijpte 
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enerzijds het besef dat op tal van gebieden de sociale verzorging, vooral 
van de sociaal zwakkere bevolkingskiassen, voorziening behoefde, ander
zijds het inzicht dat op dit terrein voor de staat niet slechts een taak ter 
:-:tinmlering van de activiteit van andere levenskringen openstond, doch 
ook dat bij in gebreke blijven van deze kringen de staat zelf moest op
treden. 

Zo heeft men o. m. tot stand zien komen wettelijke regelingen betref
fende de arbeidsvoorwaarden, maar daarbij ook ter vaststelling van werk
lozensteun, de leerplicht en het dragen van de tekorten van vrijwel het 
gehele onderwijs door de openbare kas, regeling van de armenzorg en 
subsidiëring van lagere organen en particuliere instellingen die op dit 
gebied een taak vervullen, voorts wetten ter bescherming van de volks
gezondheid en steun aan ziekenhuizen, sanatoria enz., de woningwetten 
en steun bij de bouw van woningen en krotopruiming. 

Door dit alles onderging de staatstaak en terecht - een grote uit-
brei ding; men kan in het algemeen zeker niet zeggen dat de staat hier
mede binnen de eigen werkingssfeer der overige sociale levenskringen is 
getreden. Wel zou men zich bij een detail-analyse de vraag kunnen stellen 
of men niet hier en daar iets te vcr is gegaan en of niet eenmaal het 
pad cler staatsbemoeienis ingeslagen - het geleidelijk aan steeds meer 
gemakkelijk is geworden deze weg te bewandelen dan zoveel mogelijk het 
heginsel der sotlvereiniteit in eigen kring ook hier te blijven toepassen. 
Dit is maar niet een theoretische opmerking, zij is ook van belang voor 
de economische toerekening der kosten van al deze voorzieningen. Het 
maakt immers een groot verschil bij cle beoordeling daarvan, of de kosten 
rechtstreeks op bepaalde private huishoudingen drukken dan wel via een 
sociaal gericht belastingstelsel over de gehele samenleving worden ver
deeld. 

De laatste wereldoorlog, die op zo velerlei gebied tot een omwenteling 
heeft geleid, had ook een sterke intensivering en uitbreiding van de staats
taak tot gevolg. Naast wat noodgedwongen ter hand moest worden ge
nomen in het belang en tot herstel van de volkomen uitgeputte en be
rooide volkshuishouding, naast de inspanning in verband met de Indo
nesische kwestie, naast de hernieuwde krachtsinspanning op defensiegebied 
ter afwering van de dreiging van een derde wereldoorlog, ging men ook 
onder de drang der inzichten van een groot deel van ons volk doelbewust 
in de richting van een geleid economisch bestel, deels door daardoor van 
rechtswege ingestelde publiekrechtelijke organisaties, deels door anders
zins langs wettelijke weg het economische leven bindende voorschriften, 
deels ook door rechtstreekse taakaanvaarding door allerlei overheids
organen. 

I-I et is duidelijk dat deze ontwikkeling de voornaamste staatkundige 
beginselen raakt. Gelijk reeds in de a<1nvang opgemerkt, zal naar ons 
gevoelen ook de calvinist zich daartegenover positief hebben in te stellen. 
Geen min of meer passieve aanschouwing van de maatschappelijke ont
plooiing, maar streven naar een actieve beïnvloeding daarvan, om die 
ontwikkeling zo veel mogelijk te leiden in door eigen beginselen bepaalde 
richting. Aanvaarding derhalve van de dynamiek van het maatschappelijk 
gebeuren, afwijzing van wat daarmede naar calvinistische opvatting niet 
strookt. 
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Analyse der rijksuitgaven 
In de millioenennota's bij de ontwerp-begrotingen voor 1953 en 1954 

is van de rijksuitgaven na de tweede wereldoorlog en hun verloop een 
globale analyse gegeven, waartoe te meer aanleiding werd gevonden om
dat het door het huidige kabinet gevoerde financiële beleid - zo zegt 
de nota voor 1953 - in vele opzichten de logische consequentie zou zijn 
van het beleid gedurende die jaren. Ten behoeve van deze analyse is het 
volgende overzicht opgesteld, dat ook voor de onderhavige studie van 
veel belang is. De uitgaven zijn daarbij functioneel ingedeeld, niet naar 
de departementen van algemeen bestuur; zij betreffen de uitgaven van de 
gewone dienst, de buitengewone dienst I en het Landbouw Egalisatie 
Fonds. 

De groepsgewijze indeling is als volgt: 
A defensie. 
B buitenlandse betrekkingen. 
C overzeese rijksdelen. 
D politie en justitie. 
E onderwijs en cultuur. 
F waterstaat. 
G verkeer. 
H - handel en nijverheid. 
I = land- en tuinbouw, veeteelt en visserij. 
J - prijssubsidies (inclusief Landbouw Egalisatie Fonds). 
K sociale voorzieningen, volksgezondheid en emigratie. 
L = volkshuisvesting. 

M herstel van oorlogsschade. 
N diensten van algemene aard. 
o niet toegerekende uitgaven voor pe1\sioenen en wachtgelden. 
P nationale schuld. 
Q uitgaven in verband met de watersnood. 
R = algemene uitkeringen aan provincies en gemeenten. 
S uitgaven verband houdende met de Duitse bezetting. 
T verbetering positie rijkspersoneel. 
U afschrijvingen. 

herziene 
raming raming 

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 
A 525,6 708,5 1.ü68,4 1) 715,6 838,- 859,5 1.077,8 1.252,4 1.309,2 
B 30,3 26,1 33,8 38,- 53,6 50,3 57,4 63,8 65.5 
C 2,- 10,3 13,4 14,5 79,1 27,9 19,6 26,7 37,7 
D 154,4 153,9 185,6 206,6 204,8 290,8 211,3 215,2 215,7 
E 259,5 289,9 326,3 343,7 376,2 416,2 476,3 494,7 535,2 
F 52,9 71,- 82,4 79,7 97,3 100,9 109,6 132,7 142,2 
G 57,6 47,6 54,8 83,6 54,6 65,9 58,4 62,5 62,2 
H 130,9 265,7 186,9 179,7 81,5 44,5 47,8 151,5 2 ) 66,8 
I 50,9 94,- 116,4 98,4 99,4 101,5 144,7 101,1 106,2 
J 670,1 594,3 570,2 323,1 241,7 143,1 84,9 126,- 100,-

K 370,9 415,- 352,6 371,- 459,4 603,6 725,5 860,3 765,5 
L 21,- 22,4 20,6 39,8 49,8 76,6 137,6 198,9 219,-
M 867,7 835,9 748,3 488,8 473,- 456,3 452,3 455,5 501,8 
N 165,5 151,4 193,5 443,2 3 ) 178,4 160,6 211,1 263,2 196,2 
0 50,5 48,1 65,8 64,8 78,3 88,2 85,9 85,8 86,4 
P4) 659,3 640,9 596,9 572,4 521,2 510,6 475,1 473,8 488,1 
Q 400,- 400,-
R 131,9 118,3 11,- 176,-
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1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

S 27,- 7,9 
T 
U 

Totaal 4.228,- 4.501,2 4.615,9 4.073,9 3.976,2 4.270,5 4.475,3 

idem } 
zonder 3.702,4 U92,7 3.547,5 3.358,3 3.138,2 3.411 ,- 3.397,5 
defensie 

1) w. o. 422,3 millioen voor uitgaven afgesloten dienstjaren. 
2) w. o. 87,- millioen wegens uitgaven ter egalisatie kolenprijzen. 
;1) w. o. 281,2 millioen als gevolg van guldendevaluatie 1949. 

herziene 
raming raming 

1953 1954 

5.517,1 5.460,7 

4.264,7 4.151,5 

4) w. o. koersverlies op aflossing vlottende buitenlandse schuld als gevolg gulden
devaluatie 1949: voor 1950 48,8 millioen, voor 1951 en 1952 elk 35,2 millioen. 

Ook dit overzicht stelt in de eerste plaats de overheersende betekenis 
der uitgaven voor de landsverdediging in het licht. Neemt men de buiten
gewone uitgaven daarvoor eveneens in aanmerking, dan stijgt het defensie
budget van 533,6 millioen in 1946 via 750 à 770 millioen in 1947/49 en 
926,5 millioen in 1950 tot 1099,4 millioen in 1951, 1379,7 millioen in 
1952, 1500 millioen in 1953 en 1505,8 millioen in 1954. De laatste drie 
jaren doen het budgetair gevolg zien van de Nederlandse verplichting in 
N. A. V. O. verband om de defensie-uitgaven op een niveau van rond 
1500 millioen te brengen. Als gevolg van een en ander zijn de defensie
uitgaven van 1946 op 1954 gestegen voor de gewone dienst van 12,43 '10 
tot 23,97 % en voor de gehele dienst van 11,51 % tot 23,12 % van de 
totale uitgaven. 

Civiele sector 
Het spreekt vanzelf dat deze noodwendige uitzetting haar reflex op de 

civiele sector der rijksbegroting heeft uitgeoefend, omdat de zich slechts 
zeer geleidelijk herstellende economische kracht van ons land behoed
zaamheid bij het opstellen van het uitgavenbudget gebood. De gewone 
uitgaven voor alle andere doeleinden samen zijn dan ook van 1946 op 
1954 na aftrek der kosten van de watersnood - vrijwel gelijk ge
bleven, terwijl de gulden in 1946 rond 36 %; meer koopkracht had dan 
thans. Het laagste cijfer voor de civièle uitgaven toont 1950 met 3.138,2 
millioen (zonder afschrijvingen) waarna de jaren 1951 en 1952 een stijging 
van 260 à 270 millioen vertonen, terwijl 1953 en 1954 (zonder de waters
nood) ,veer een sprong van 300 à 400 millioen doen zien. Het gelijk
blijven van het uitgavenl1iveau tussen 1946 en 1954 is dan ook aller
minst identiek met een min of meer gelijkmatige, statische ontwikkelings
gang in de onderscheidene uitgaven groepen. 

Het loont daarmIl zeer de moeite de afzonderlijke rubrieken wat nader 
te bezien, omdat daarin de bevestiging gevonden zal worden van het reeds 
eerder opgemerkte, dat het teruglopen van bepaalde uitgaven na een crisis 
geleidelijk wordt opgevangen door een blijvende uitzetti.ng van het meer 
normale uitgavenbudget. Hierin schuilt een groot gevaar: men is min of 
meer gewend geraakt aan een bepaald uitgavenniveau en het daarbij be
horend belastingpeil en is daardoor gemakkelijker toegankelijk voor het 
bewilligen in allerlei maatregelen, die men onder andere omstandigheden 
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vermoedelijk niet aanvaard zou hebben. Dan kan het moment komen dat 
gewaarschuwd moet worden tegen overtrekking, omdat verdere expansie 
zou gaan ten detrimente van de gezonde groei der gehele volkshuishouding. 
Dit heeft de minister van Financiën in de paragraaf der millioenennota 
voor 1953 over het niveau der rijksuitgaven als volgt uitgedrukt: 

"Dit alles noopt tot ernstige bezinning. Duidelijk blijkt uit de cijfers 
dat een onverhoopte algemene teruggang der conjunctuur onze staats
huishouding voor welhaast onoverkoombare moeilijkheden zal plaatsen. 
Doch ook zonder een zodanige algemene achteruitgang in de economische 
toestand zal het in de komende periode nodig zijn, dat men zich ernstig 
rekenschap geeft van de beperktheid der aanwezige mogelijkheden, welke 
het onvermijdelijk maakt dat de overheid zich bij haar uitgavenbeleid de 
grootste beperkingen zal moeten opleggen." 

En - willen wij er aan toevoegen - dat is er na de overstromings
ramp van 1 Februari 1953 niet beter op geworden, niet slechts als gevolg 
van de zware rechtstreekse schade die hersteld moet worden (waarvoor 
in belangrijke mate de tegenwaardegelden van de E. C. A.-steun konden 
worden aangesproken), doch ook als consequentie van de vermindering 
in het productief vermogen gedurende dit jaar en, in afnemende mate, 
volgende jaren. Niettemin ademt de millioenennota voor 1954 een geheel 
andere geest, wij komen daar nader op terug. 

Verschuiving in de uitgaven bij gclijhblij~'el1d niveau 
Maar dan nu de verschillende rubrieken afzonderlijk. Neemt men ter 

vergelijking de jaren 1946 en 1953, dit laatste omdat de cijfers der her
ziene rami.ng in elk geval een hechtere basis hebben dan de ramingcijfers 
voor 1954 en mede omdat de eindtotalen in de civiele sector - na aftrek 
van de uitgaven voor herstel van watersnoodschade en van de in 1946 
niet berekende afschrijvingen - voor beide jaren slechts zeer weinig 
uiteenlopen (n.l. 3702,4 en 3759,7 millioen), dan ziet men dat slechts 
in een enkele categorie geen noemenswaardige verschuivi.ng is opgetreden 
en voorts dat de sterke daling van sommige groepen geheel tenietgedaan 
wordt door de stijging van andere soorten van uitgaven. 

De sterkste dalingen vindt men, wat te verwachten was, bij de cate
gorieën die typisch een gevolg van de oorlog zijn, terwijl ook de dienst 
der nationale schuld, dank zij conversies en aflossingen, een aanmerkelijk 
lager bedrag vordert. Zo eisten de groepen prijssubsidies, herstel van oor
logsschade, handel en nijverheid en schuldendienst in 1946 tezamen 2.328 
millioen en in 1953 niet meer dan 1.206,8 millioen (of zelfs 1.119,8 millioen 
wanneer men de bijzondere posten weglaat). Het zeer grote verschil van 
ruim 1.120 millioeu is geheel besteed ter voorziening in nieuwe of uit
gehreider behoeften op velerlei terrein, te weten: 

Buitenlandse betrekkingen 
Politie en Justitie 
Onderwijs en Cultuur 
Waterstaat 
Landbouw enz. 
Sociale voorzieningen enz. 
Volkshuisvesting 
Diensten van algemene aard 

1946 
30,3 

154,4 
259,5 

52,9 
50,9 

370,9 
21.-

165,5 

1953 
63,8 

215,2 
494,7 
132,7 
101.1 
860,3 
198,9 
263,2 

n1CCT 

33,5 
60,8 

235,2 
79,R 
50,2 

489,4 
177,9 
97,7 

1.224,5 
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Dit is een zeer verhelderend staatje. Niet slechts de gehele teruggang 
van de eerstgenoemde categorieën werd geabsorbeerd, maar daarboven uit 
is nog ruim 100 millioen aan deze groepen van uitgaven besteecl. Deze 
cijfers stellen, hoezeer men de stijging van prijs- en loonpeil in aanmerking 
moet nemen, de belangrijkste uitbreidingen van de staatsbemoeienissen na 
de jongste oorlog in een helder licht. 

J nternationale samenwerl.:ing 
Daar is vooreerst de intensivering van de werkzaamheden in het inter

nationale vlak, gevolg van de deelneming aan vele organisaties in en buiten 
U. N.O.-verband, welke de samenwerking tussen de volkeren en af
weer van oorlogsdreiging beogen, zomede en in verband daarmede de 
toeneming der activiteiten van onze diplomatieke en consulaire diensten. 
NT en zal in deze studie geen politieke beschouwingen verwachten over de 
toekomstige ontwikkeling van de betrekkingen en de verhoudingen tussen 
(](' volkeren, zo in Europees verband als ruimer gezien. Maar wel willen 
wij er op wijzen dat zich in sterke mate in de volkeren wereld verschui
vingen aan het voltrekken zijn, die zullen leiden - ten dele reeds geleid 
hebben - tot overdracht van delen der souvereiniteit van de daarbij 
betrokken staten aan boven statelijke organen en dat dus ook voor wat de 
staat betreft het begrip "souvereiniteit in eigen kring" van inhoud ver
andert. vVij zijn van mening dat de calvinist aan deze ontplooiing, deze 
voortschrijdende ont-wikkeling van de inhoud van het scheppingsbevel, 
van harte kan en moet medewerken, daarbij strevend naar tot gelding 
hrengen van eigen beginselen. 

HinnenlaJlds beleid 
\Vat de op het binnenland gerichte \'.;erkzaamheden betreft, zijn het 

\'oornarnelijk de categorieën onderwijs en cultuur, sociale voorzieningen 
(Vi. o. emigratie en volksgezondheid) en volkshuisvesting, die de aandacht 
trekken. Tezamen zijn hun uitgaven gestegen van 651,4 millioen tot 
1.553,9 millioen, dus met 902,5 l1ûllioen of ruim 138,5 70 in 7 jaar. V 01-
komen terecht wijzen de millioenenl1ota's er op dat deze stijging voor een 
belangrijk deel is toe te schrijven aan de structurele veranderingen, welke 
zich in onze samenleving voltrekken en waarbij de wijzigingen in omvang 
en samenstelling der bevolking een centrale plaats innemen. Maar dat 
neemt niet weg dat, gelijk reeds opgemerkt, de opvulling van de door 
vermindering der crisisuitgaven ontstane ruimte vrij gemakkelijk is ge
gaan en dat men thans zit met tal van uitgaven van veel meer blijvende 
aard; de cijfers bevatten zegt de millioenennota voor 1953 - een aan
tal zorg\vekkende aspecten. 

Deze aspecten worden ook niet verzacht door te wijzen op de snelle 
stijging van het nationale inkomen, dat in dezelfde periode is toegenomen 
van 9.928 millioen tot 20.830 millioen, dus met bijna 110 0/0. Immers zal 
het bij een regressie van dat inkomen, die bij het onverhoopt uitbreken 
van een economische crisis, of zelfs reeds bij een iets langer doorwerkende 
conjunctuurdaling, ongetwijfeld zal optreden, niet gemakkelijk zijn de 
uitgaven even snel en verhoudingsgewijze even ver omlaag te brengen, 
gelijk de historie vele malen heeft doen zien. 

(Slot volgt) 

* 
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BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

MR G. KUYPERS 

Frankrijk heeft de laatste maanden van het vorige jaar in het brand
punt der belangstelling gestaan. Een groot en begaafd volk worstelt daar 
met een slepende ziekte. Hier en daar begint men Frankrijk "de zieke 
man van Europa" te noemen. Nieuw is die beoordeling niet. In die 
zin hebben reeds gesproken mannen als Dr Abraham Kuyper en 
N owgorodtsew, de adviseur van drie tsaren. 

Inderdaad is er iets met Frankrijk. Waar de oorzaken van zijn ziekte 
liggen is moeilijk te zeggen. De Franse revolutie, ongetwijfeld. Overigens 
had die haar wortels in het Ancien Régime. Dat gevoelt men nog heden 
ten dage, wanneer men de geweldige paleizen ziet, die - als was het de 
gewoonste zaak ter wereld - de Franse koningen eens bouwden op 
kosten van de eenvoudige mensen. Ook de ziekte zelf is moeilijk te om
schrijven. Wat men ziet, zijn meestal slechts de symptomen. Zij uit zich 
na de oorlog in een reeks verwoestende stakingen, in een ernstige politieke 
verdeeldheid, in een met grote moeite tot stand gebrachte, ondoeltreffende 
grondwet. Zij uit zich nu eens in een vertoon van "grandeur" - Frankrijk 
wil geen souvereiniteitsoffers brengen, omdat Engeland en Amerika het 
ook niet doen -, en dan weer in vertoon van kleinheid - Daladier 
vreest de Duitsers en daarom zegt hij vriendelijke dingen over het Rus
sische leger en maakt hij een reis naar commu.nistisch Polen -. Door die 
Franse ziekte is een man als Queuille minister geweest in ongeveer dertig 
kabinetten en door die zelfde ziekte voeren de Franse werkgevers over 
het algemeen een ouderwets, zelfzuchtig en kortzichtig beleid. Men is ge
neigd te zeggen, dat Frankrijks kwaal bestaat uit een gemis aan energie 
en élan, aan moed en doorzettingsvermogen. 

De Nationale Vergadering hield een groot debat over de Europese 
Politieke Gemeenschap. Premier Laniel wilde de steun van een gunstige 
uitspraak, omdat de zes ministers van buitenlandse zaken van het Kleine 
Europa in Den I-laag over dit onderwerp zouden vergaderen. Zo mogelijk 
óók een principiële onderschrijving van de Europese Defensie Gemeen
schap, omdat dit het kernprobleem zou zijn op de aanstaande conferentie 
van de Grote Drie op Bermuda. Doch daar brak in het Palais Bourbon 
een stortvloed van redevoeri.ngen los, getuigend van vrees, aarzeling en 
verdeeldheid. Slechts door de vertrouwenskwestie te stellen en de uit
spraak zó te verzwakken, dat hij bijna minister Bidault verloor, wist LanieI 
goedgekeurd te krijgen, dat de "politiek van het bouwen van een verenigd 
Europa zal worden voortgezet", hetgeen des te holler was, omdat het 
parlement voor 103 demonstratieve onthoudingen zorgde. Bidault kwam 
in Den Haag nog juist op tijd voor de slotzitting en Laniel zeide op Ber
muda vrijwel geen woord, ook toen hij nog niet ziek was daar. Enige 
weken later gaf het slot van Versailles het schouwspel van een onwaardige 
presidentsverkiezing te zien, dat ook voor Frankrijk ongekend was. Hoe
wel de president van Frankrijk een neutrale figuur moet zijn, waarvan 
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elk land er dozijnen heeft, konden de partijen het er dagen lang niet over 
eens worden. Nooit had men meer dan twee maal behoeven te stemmen, 
thans raakte men de tel kwijt. Eerst de dertiende stemming bracht de op
lossing: Coty, een bejaarde en in het buitenland onbekende politicus. 

Warschau, de Prawda en Ulbricht veinsden hun sympathie voor 
Frankrijk. In die sfeer zeide cIe Amerikaanse minister Dulles van de Euro
pese landen, dat "wanneer zij besluiten zelfmoord te plegen, zij hun zelf
moord maar all één zullen moeten plegen". Het Europese leger - niet 
door hern bedacht moest er spoedig komen, zeide hij. Deze woorden 
sloegen in als een bom en wekten in Parijs grote verontwaardiging. Maar 
het was niet zo zeer een dreigement als wel een bewijs van ongeduld. 
Zeer verklaarbaar. Vroeger ,vas het al zo, dat wanneer Parijs niesde heel 
F.uropa verkouden was. Nu is het nog erger: zolang Parijs plat ligt kan 
Europa niet opstaan. Moeten de Amerikanen ons dat vertellen? 

De Haagse ministersconferentie leverde feitelijk maar één resultaat op: 
dat het Europese parlement rechtstreeks zal worden gekozen. Nederland 
liet zijn bezwaren op dit punt varen. Een argument er vóór is, dat de 
bevolking der zes landen cmmiddellijk bij de integratie wordt betrokken. 
De grondconceptie van de Politieke Gemeenschap werd intussen niet veel 
duidelijker. Dat het een economisch ding moet worden, is nog niet aan
vaard. Te veel wordt zij aan de Europese Defensie Gemeenschap gekoppeld 
en deze staat al bekrachtigde na het Duitse en Nederlandse nu ook 
het Belgische parlement het verdrag - op losse schroeven. Intussen ver
klaarde het communiqué van Bermuda, dat een Europees leger met Duitse 
troepen noodzakelijk is voor de Atlantische verdediging. Voor deze ver
klaring is de Franse premier Laniel mede verantwoordelijk. Officieel werd 
elk alternatief nog van de hand gewezen, maar het gefuister over een 
andere vorm van \Vestduitse herbewapening nam toe. 

Na vele ontwijkingen stelde een Russische nota voor een viermogend
heden-conferentie te houden in Berlijn. De conferentie werd op 25 Januari 
geopend. TIet \Vesten, een nieuwe tactiek volgend, vermeed allerlei proce
dure-geschillen, zodat men ~poedig tot kernkwesties kon doordringen. 
Het bleek, dat Molotow geenszins bereid is Oost-Duitsland op te geven. 
Met hand en tand verzette hij zich tegen vrije verkiezingen in heel Duits
land. Hij stelde voor, eerst een vredesverdrag te sluiten en een Duitse 
regering te vormen volgens de beruchte Lublin-methode: uit de Ooste
lijke en de \\7 estelijke regiems. Bovendien zou Duitsland geneutraliseerd 
moeten worden. Molotow wenste een spoedige evacuatie van de bezettings
troepen uit Duitsland, doch merkwaardigerwijs een handhaving van bui
tenlandse troepen in Oostenrijk, zelfs na het sluiten van het vredesverdrag. 
Overigens werd het spoedig duidelijk, dat Moskou met de conferentie 
twee doelen nastreefde: torpedering van de Europese Defensie Gemeen
schap en erkenning van rood China in het gezelschap der grote mogend
heden. Het kon niet anders, of de Franse minister Bidault moest voor 
het laatstgenoemde agendapunt belangstelling hebben, daar Frankrijk 
niets liever wenst dan een beëindiging van de oorlog in Indo-China. 

President Eisenhower schetste in een lang voorbereide redevoering 
(die hij hield voor de Verenigde Naties) de gevaren van de wedloop met 
atoomwapens, gevaren die in Amerika zeer ernstig worden opgevat. Om 
daarvoor een oplossing te vinden stelde hij een geheel nieuwe aanpak voor: 
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vertrouwelijke onderhandelingen tussen de voornaamste betrokken landen. 
N u Oost en vVest beiden het atoomgeheim bezitten en het openbare debat 
over internationale contróle volkomen is vastgelopen, was dit een ver~ 
standig voorstel. De Russen gingen met het beginsel der geheime be
sprekingen accoord. Eisenhower stelt zich voor te beginnen met de op
richting van een "vvereldbank", waar normaal uranium en splitsbaar 
materiaal wordt ingebracht voor vreedzame doeleinden. Andere regelingen 
kunnen dan volgen. Intussen is het moeilijk in te zien, hoe Amerika zou 
kunnen afzien van de atoombom, nu zijn strategische conceptie bezig is, 
zich principieel te wijzigen. Uit Eisenhowers jaarverslag aan het Congres 
en uit een rede van minister Dulles is duidelijk geworden, wat die nieuwe 
conceptie is. Amerika houdt op met over de hele wereld de surveillerende 
politieman te spelen. De nadruk wordt nu gelegd op wat men noemt de 
centrale defensie. Het antwoord op nieuwe agressie zal zijn vergelding 
op door Amerika te bepalen wijze. In deze zin worden ook de Ameri
kaanse strijdkrachten gereorganiseerd. De rol van de strategische lucht
macht, die atoombommen kan werpen, wordt versterkt. In verband hier
mede zal de NAVO onwillekeurig een minder militair en meer politiek 
karakter krijgen. 

In de Verenigde Staten woei veel stof op door de zaak-vVhite. De 
huidige Republikeinse minister van justitie Brownell beweerde in een rede, 
dat de Democratische president Tnlman in 1946 een zekere Harry Dexter 
\Vhite bellOemcl had tot uitvoerend directeur in het Internationale Moni
taireFonds, nadat de federale recherche gerapporteerd had, dat deze 
\Vhite een Sowjet-spion was. Aan \Vhite, een econoom die in 1948 stierf, 
wordt het Morgenthau-plan toegeschreven, volgens hetwelk Duitsland na 
de oorlog vrijwel geheel van zijn industrie moest worden beroofd en tot 
een landbouwstaat worden gereduceerd. Zocht Göbbels destijds de Joden 
achter dit Morgenthau-plan, in Amerika beschouwt men het thans als een 
influistering van het Kremlin. Een emotioneel debat volgde, waarin Tru
man feitelijk ,verel vastgezet. Het enige wat hij had kunnen zeggen, was, 
dat het anti-communisme kort na de oorlog niet in de mode was in 
Amerika. Dat is het nu wel. De sfeer was bepalend zowel voor wat 
Tnlman deed in 1946 als voor wat Brownell zeide in 1953. 

Israël kreeg een berisping van de Veiligheidsraad wegens een straf
actie tegen het Jordaanse dorp Kibya, die in één nacht 66 doden eiste. 
Het incident herinnerde er aan, dat in het Heilige Land, omgeven door 
vluchtelingenkampen, nog steeds de vrede niet is getekend en misschien 
nooit zal worden. Minister-president Ben Goerion trad af, omdat hij tegen 
de geestelijke spanningen van zijn ambt niet meer op kon. Sjarett volgde 
hem op. 

Op 73-jarige leeftijd overleed één van de avontuurlijkste en kleurrijkste 
vorsten van deze eeuw: lbn Saoed, koning van Saoedi-Arabië, het land 
door hem verenigd. Hij deelde de opbrengst van de oliewinning fifty-fifty 
met de Aramco en profiteerde cle laatste jaren van zijn leven van de 
wonderen der westerse techniek. Daarbij bleef hij zulk een strenge Mo
hammedaan, dat zelfs de Amerikanen in zijn land niet mogen roken of 
drinken. Eén van zijn veertig zonen, Saoed, volgt hem op. Ibn Saoed was 
een groot stabilisator. De nieuwe koning zal komen te staan voor nieuwe 
problemen: de bevolking, aangeraakt cloor het \Vesten, zal vroeg of laat 
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haar deel gaan opeisen. Kort voor Ibn Saoed' s dood brak de eerste staking 
in Arabië uit. De leiders gingen de gevangenis in. 

De premier van Perzië, generaal Zahedi, die tijdens de oorlog wegens 
Duitse sympathieën uit zijn eigen hoofdkwartier werd ontvoerd door een 
ondernemend Brits parlementslid van het Churchilliaanse type, Fitzroy 
lVlaclean, herstelde de diplomatieke betrekkingen met Engeland, die door 
zijn afgezette voorganger Mossadegh waren verbroken. Mossadegh stond 
wegens verraad terecht in een proces, dat uniek was wegens de wijze, 
waarop de beklaagde de zaak in handen nam en hield. Deze oude man, 
die de Britten uit Abachn dreef en zo de Perzische olie-stroom deed op
drogen, maakte de zaal met zijn vernuftig spel beurtelings aan het huilen 
en aan het lachen. Eénmaal riep hij op alles wat de aanklager zeide: 
"Hoeoe !" In eerste instantie werd hij veroordeeld tot drie jaar. 

Krachtens een Brits-Egyptische overeenkomst, die de Soedan toestaat 
lJi!ll1en drie jaar zelf te beslissen of zij onafhankelijk zal worden dan wel 
zich zal aansluiten bij Egypte, werclen in dit grotendeels nog primitieve 
land verkiezingen gehouden, die een onverwachte meerderheid voor de 
Egyptisch-gezinden opleverden. Een nieuwe Afrikaanse teleurstelling voor 
de Britten. In het aangrenzende Oeganda zetten zij de jonge Kabaka van 
Boeganda af, omdat hij de zelfde kant op wilde. De Man Mali terroriseert 
voort in het naburige Kenia. 

Presidentsverkiezingen op de Philippijnen brachten ex-minister Mag
O'oyso)' aan het bewind, een succesvol bestrijder der communistische parti
"anen daar, een frisse, energieke persoonlijkheid en vriend der Amerikanen. 

In de Sowjet-Unie v\'Ordt de campagne voor een betere levensstandaard 
tegen 1956 met kracht voortgezet. Nadat Chroesjtsjew de boeren een 
zekere ondernemers vrijheid had geschonken, hield Mikojan de handel 
kapitalistische verkoopmethoden voor ogen en Ehrenburg lanceerde de 
ongehoorde leuze, dat er óók romans geschreven mogen worden, die hele
maal niet "nuttig" zijn. Meer vlees en vis, meer keus in kleren en snoep
goed, hetere service voor de klanten: daarvan tuiten de oren van de lezers 
der Russische bladen nu al maanden. 

De openbare aanklager voltooide het onderzoek tegen Beria, na Stalins 
dood de hveede man in het Kremlin, enige maanden later de gevangene 
van ~1alenkow en sindsdien vrijwel doodgezwegen. Een week later werd 
gemeld, dat deze gewezen minister van binnrnlandse zaken, die volgens 
de aanklacht gepoogd had de macht te veroveren, met zijn medebeklaagden 
gefusilleerd was na een geheim proces van vijf dagen. De eerste slag om 
de kroon van Stalin was uitgestreden. Dat het vraagstuk der nationaliteiten 
in de multinationale Sowjet-Unie nog lang niet is opgelost, blijkt hieruit, 
dat Beria het zaaien van hék'1Î tegen het grote Russische volk ten laste werd 
gelegd. Beria en drie van de andere terechtgestelden waren Georgiërs. 

Koningin Elizabeth van Engeland ving een zesmaandse reis door het 
Gemenebest aan. De bekencle Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken 
Gruher moest aftreden, omdat hij in zijn mémoires had gepubliceerd, dat 
zijn eigen christelijke Volkspartij in 1947 getracht had een coalitie te 
vormen met de communisten. De door wijlen burgemeester Reuter ge
smede Berlijnse coalitie van christelijken, liberalen en socialisten viel onder 
zijn opvolger Schreibel' uiteen. Gezien de omstandigheden in Berlijn is 
het te betreuren, dat de socialisten daar nu in de oppositie zijn. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

De Soefi-beweging wil te onzent een verenigingsgebouw stichten. Zij 
heeft daartoe het oog op binnen onze gemeente liggende grond, welke 
eigendom is van Domeinen. Over het afstaan van deze grond heeft de 
gemeente dus geen zeggenschap. Maar de vraag is gerezen, of het op haar 
weg zou kunnen liggen stappen te nemen, teneinde te voorkomen, dat deze 
beweging hier vaste voet verkrijgt. 

Is dat, gezien in het licht der godsdienstvrijheid, mogelijk en geoorloofd? 
Moet in elk geval niet eerst vaststaan, dat we hier te doen hebben met 
een afgodendienst, welke niet valt gelijk te stellen met de godsdienst, 
welke wij volgens de Grondwet moeten vrijlaten? 

Ik voeg hierbij een mij verschafte uiteenzetting aangaande het karakter 
der Soefi-beweging. 

ANTWOORD: 

De Soefi-beweging, welke, zoals uit de u verstrekte aantekening ook 
blijkt, een onmogelijke synthese beproeft tussen de zogenaamde ,;wereld
godsdiensten", is als zodanig een valse godsdienst. 

Dat legt echter op de overheid, ook op een christelijke overheid - al
thans zo lang die valse godsdienst de openbare orde en de goede zeden 
niet aanrandt - nog niet de plicht noch geeft aan die overheid het recht, 
de aanhangers van die valse godsdienst te beletten, die, ook in hun ere
dienst, te belijden. 

In Nederland ware dat in strijd met de Grondwet, volgens welke "ieder 
zijn godsdienstige meningen met volkomen vrijheid (belijdt), behoudens 
de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding der 
strafwet" en "alle openbare godsdienstoefening binnen gebouwen en 
besloten plaatsen wordt toegelaten, behoudens de nodige maatregelen ter 
verzekering der openbare orde en rust". 

Met onze antirevolutionaire overtuiging is die vrijheid van geweten 
en van godsdienstoefening geheel in overeenstemming. Voor ons is, zoals 
Ds S. J. Popma het uitdrukte in een radiotoespraak op 28 Juni 1953 
(opgenomen in het eerste no van het nieuwe maandblad Ad Fontes), "ge
wetensvrijheid ... niet een zaak van concessie, maar van confessie". En 
hij vervolgt: "Alle dienen van God vraagt het klimaat van de vrijwillig
heid. In het Paradijsverhaal reeds is de vrijwillige keus tussen gehoor
zamen en ongehoorzaam zijn beslissend. De mens kan God alleen dienen 
door de H. Geest, d.i. dus op de wijze van de vrijheid. Er is hier meer 
te noemen: tussen Christelijk geloof en ongeloof stelt de bijbel altijd het 
wonder, daar valt het woord "wedergeboorte". Het wonder nu is nooit 
iets, waarover de mens zou mogen beschikken of dat door menselijke 
dwang .naderbij geroepen kan worden. Het geloof is een vrije gave van 
God. Daaruit volgt, dat elke uitwendige dwang een aanval is op de 
souvereiniteit van God, de enige Meester van de gewetens. Uit dit alles 
volgt, dat het Reformatorisch belijden naar zijn structuur van geen dwang 
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inzake de overtuigingen weten wil, geen dwang van overheidswege, maar 
evenmin van min of meer omhulde dwang door welke pressie ook. Dit 
Reformatorisch belijden vraagt voor zichzelf en voor anderen vrijheid 
van geweten en daar behoort altijd vrijheid van cultus en propa
ganda bij." 

In zijn opstel over "l ezus Christus en het staatsleven" (opgenomen in 
de in 1932 verschenen bundel JezuJ Christus en het menschenleven) legt 
wijlen Dr Colijn bijzonder nadruk op het Koningschap van Christus 
óók over en in het staatsleven. De overheid is geroepen ook daar diens 
Koninkrijk te doen "vorderen". Hij onderscheidt in onze tijd, waarin de 
volksinvloed als kompasnaald de richting in het staatswezen wijst, tussen 
de negatieve en de positieve kant van het daarbij rijzende probleem. Van 
de eerste zegt hij: 

"Negatief wordt in het Staatsleven de gehoorzaamheid aan den Koning 
der Koningen, de "vordering" van Zijn koninkrijk, het best gediend door 
onthouding op het terrein, dat tot de sfeer der particuliere genade be
hoort, d.w.z. vrijlating van de persoonlijke conscientie, vau de Evangelie
verkondiging en van de uitoefening van den eeredienst." 

Nu is met dat "vrijlaten", dat "niet verhinderen" nog niet gezegd, dat 
de overheid vals-, on- of tegen-godsdienstige activiteiten heeft te steunen. 
Mede hierover gaat de actuele strijd om de humanistische "geestelijke 
verzorging". Ook zou ik niet zonder meer willen stellen, dat uit het voor
gaande mede moet voortvloeien, dat de overheid ook aan die activiteiten 
bepaalde faciliteiten behoort te verlenen, haar grond behoort te verkopen 
e.d. Er kunnen redenen zijn, wettelijk niet verplichte medewerking som
tijds niet te verlenen. Maar een voorzichtig beleid is hier eis: weigering 
kan licht met het principieel geboden "vrijlaten" in materiële strijd 
komen. 

Uw gemeente staat hiervoor thans echter niet. De grond is domein
grond en de verkoop een zaak van het bestuur der Domeinen. In dit 
opzicht staat de gemeente tot dat bestuur in dezelfde betrekking als tot 
een particulier. 

En uit het vorenopgemerkte vloeit m. i. zonder meer voort, dat het 
niet op de weg der gemeente ligt, te trachten druk op een grondeigenaar 
uit te oefenen, teneinde hem te bewegen zijn grond niet te verkopen 
aan een het gemeentebestuur om enigerlei reden onwelgevallige godsdien
stige gemeenschap, welke daarop een gebouw wil zetten. Zulk druk uit
oefenen is immers van een andere orde dan wanneer de gemeente zelf 
als grondeigenaresse de verkoop zou weigeren - nog daargelaten (zie 
boven) dat zij ook daarmede zeer voorzichtig zou moeten zijn. In zulk 
druk uitoefenen zie ik inderdaad een materiële aantasting van de vrijheid 
van godsdienst. G. 

* 
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BOEKBESPREKING 

])R J. R. STELLINGA, Grondtref"ken van het Nederlands 
Staatsrecht, Algemeen gedeelte, en bevoegdheden en 
verPlichtingen der overheidsorganen. Zwolle, 1953. 
f 21,-

Dit boek vormt een welkome aanvulling op de bestaande litteratuur over 
het Nederlandse staatsrecht. Niet in de eerste plaats omdat daarin on
bekende schatten worden opgegraven of heel nieuwe argumenten worden 
naar voren gebracht. Ook dat is hier en daar wel het geval. Maar dit 
boek onderscheidt zich vooral, doordat de schrijver zijn stof volgens een 
heel eigen methode groepeert. 

Ook al volstaat men tegenwoordig niet meer, zoals Buys en De 
Savornin Lohman dat nog deden, met een artikelsge''''ijze behandeling van 
de Grondwet, zo vormen toch ook in de nieuwe werken over staatsrecht 
de Grondwet en de daarop steunende organieke wetten nog wel het hoofd
gerecht. Daar zit, bewust of onbewust, de opvatting achter, dat staatsrecht 
vooral "constitutioneel recht" of "V erfassungsrecht" is, een opvatting, die 
blijkens de zojuist genoemde synoniemen ook in andere landen wordt 
aangehangen. Met deze opvatting wordt door Stellinga beslist gebroken. 
V oor hem is het staatsrecht het "rechtscomplex, dat betrekking heeft op 
de bouw der overheidsorganen en de hun ter volvoering van hun over
heidstaak toekomende bevoegdheden en de in verband daarmede op hen 
rustende verplichtingen, alsmede op die bevoegdheden en verplichtingen 
van de burger, welke uit diens positie als staatsburger, staand tegenover 
de overheid, voortvloeien" (blz. 10). 

Het lijkt zo op het eerste gezicht nogal een mond vol, maar deze om
schrijving omvat dan ook heel wat meer dan wat men gemeenlijk onder 
"staatsrecht" verstaat. Hoewel de schrijver zijn uiteenzettingen zeer be
knopt heeft gehouden (naar mijn smaak dikwijls té beknopt, zodat in het 
geheel een onnodig droge toon overheerst), zo is hij met dit bijna 500 
bladzijden omvattende werk nog maar halverwege zijn onderneming ge
vorderd. De inleiding stelt ons n.l. nog een tweede deel, de staatsrechte
lijke positie van de burger, alsmede het staatsrechtelijk zaken- en ver
bintenissenrecht beschrijvend, in het uitzicht. En dat alles bevat dan nog 
niet meer dan "de grondtrekken" ! 

In dit deel treft men aan een 80 bladzijden beslaand Algemeen Deel, 
waarin zeer summier over het staatsbegrip, het staatsrecht en zijn bronnen 
(over de laatste hoort men beslist veel te weinig), het grondgebied, de be
volking, het overheidsapparaat, het overheidspersoneel en de grond- of 
vrijheidsrechten wordt gehandeld. En dan houdt de schrijver zich achter
eenvolgens bezig met de onderscheidene overheidsbevoegdheden, welke z. i. 
een der hoofdonderwerpen van het staatsrecht vormen. Hij behandelt deze 
bevoegdheden volgens het schema: wetgeving, bestuur, politie, rechtspraak. 
Onder elk dier hoofden vindt men dan achtereenvolgens de (wetgevende, 
enz.) bevoegdheden van de Koning (al dan niet mèt de Staten-Generaal), 
de ministers, provinciaal bestuur, gemeentebestuur, waterschap, bedrijf
schap en van andere ambten behandeld. Daarnaast worden dan telkens 
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de waarborgen voor een goede uitoefening dier bevoegdheden opgesomd. 
Op deze wijze houdt de schrijver ons dan meer dan 400 bladzijden lang 
bezig. 

Het ontegenzeggelijk voordeel van deze methode is, dat men met de 
neus wordt gedrukt op allerlei grotere en kleinere verschillen in bevoegd
heid tussen Rijks-, provinciaal en gemeentelijk bestuur, en tussen verschil
lende Rijksambten onderling, soms zelfs op verschillen in formulering en 
opzet tussen de éne wet en de andere. Aldus wordt de lezer zeer sterk 
geconfronteerd met tal van onderscheidingen. Hij leert concreet zien, dat 
het ene ambt het andere niet is. Maar hij leert ook beseffen, dat er allerlei 
verschillen bestaan, die geen goede zin hebben. Zij vinden hun verklaring 
daarin, dat de opstellers van verschillende wetten zich niet hebben gereali
seerd, dat soortgelijke bevoegdheden, als welke zîj wilden verlenen, ook 
door andere wetten reeds werden gegeven. En die onbekendheid heeft tot 
een verwarrende verscheidenheid geleid, waar eenheid en gelijkheid hadden 
kunnen heerse.n. Men moet Stellinga de eer geven, dat zijn boek nu juist 
zeer geschikt is om leemten van deze aard in de kennis van hen, die met 
de redactie van wetten en besluiten zijn belast, aan te vullen. Zijn boek 
is door de wijze, waarop hij de stof groepeert, tot een "klapper" geworden, 
waarin ieder, die wil weten, hóé dit of dat nu in allerlei wetten en op 
allerlei terreinen is geregeld, met één greep het antwoord op allerlei 
vragen vinden kan. 

Met deze enkele opmerkingen is het karakter van dit werk reeds aan
geduid. Het is m.i. een typisch product van de ervaringen en de dagelijkse 
behoeften van de hoofdambtenaar van de Raad van State, die elke keer, 
waneer hij met een bepaalde wetstekst te maken krijgt, de behoefte heeft 
eens na te gaan, hoe de in die tekst geregelde bevoegdheden in andere 
wetten en voor andere ambten zijn ingericht. Op dat punt heeft de schrij
ver en hebben mèt hem tal van hogere en lagere ambtenaren en gezags
dragers aan de bestaande boeken niet voldoende. Juist de zaken, die zij 
willen weten, vinden zij in die boeken dikwijls maar heel in 't kort en 
soms op zeer ver uiteenliggende plaatsen behandeld. Zij zullen voortaan 
met meer vrucht naar het boek van Stellinga grijpen. En zij zullen niet 
de enigen zijn! 

Hiermede is echter tevens de betrekkelijkheid van de waarde van Stel
linga's aanpak gegeven. Ik zelf zal b.v. bij mijn onderwijs en voor de be
handeling van de centrale staatsrechtelijke vraagstukken beslist het sy
steem, dat hier wordt gevolgd, niet overnemen. Daarvoor geef ik verre 
de voorkeur aan de bestaande litteratuur - ook al houd ik daartegen meer 
of minder diepgaande bezwaren. In het onderwijs komt het er vooreerst 
op aan, dat men de noviet een inzicht geeft in de spanningen, die het staats
recht bev,egen en beheersen; de spanning tussen overheid en volk; tussen 
regering en parlement; tussen centraal en plaatselijk bestuur, enz. enz. 
Men moet hem laten zien hoe het huidige recht is gegroeid en om de 
eigenaardigheden daarvan te doen beseffen, meermalen vergelijkingen 
trekken met vroegere of met buitenlandse stelsels. Men zal ook de nodige 
aandacht moeten schenken aan de invloed van allerlei staatstheoretische 
beschouwinge.n op de werking en toepassing van het recht en daarbij zo 
nodig een eigen staatsbeschotlwing naar voren moeten brengen. Dat bete
kent, dat het onderwijs een uiteenzetting nodig heeft, die zich vooral op de 
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strijdpunten concentreert, die het staatsrecht in historisch èn politisch pers
pectief zet. Daarvoor laat het systeem van Stellinga te weinig ruimte. Voor 
een enigszins brede behandeling van het parlementaire stelsel heeft het 
geen plaats. Doordat hij aanstonds de wetgevende en besturende bevoegd
heden uit elkaar haalt, valt de hele problematiek der verhouding van 
regering en parlement in stukken uiteen. Het recht van interpellatie en 
enquête b.v. vindt behandeling onder het hoofd ,,\Vaarborgen voor goed 
bestuur", terwijl zij evenzeer waarborgen zijn voor goede wetgeving, n.l. 
de op delegatie berustende wetgeving. Het begrotingsrecht raakt verscholen 
onder het hoofd "Bestuur door de wetgever" en allicht komt het nogeens 
ter sprake, wanneer in een tweede boek het staatsrechtelijk zaken- en ver
bintenissenrecht zal worden behandeld. Dit levert geen bezwaar op voor de 
meer gevorderde, die het boek gebruikt, maar het is voor het onderwijs 
aan aankomende studenten niet wel aanvaardbaar. 

Om nog iets anders te noemen: door heel het werk heen blijkt duidelijk, 
dat de schrijver een anti-revolutionnair boek over staatsrecht heeft willen 
leveren. Hij gaat naar mijn smaak wel wat al te eenzijdig en soms niet 
volkomen oordeelkundig met het werk van Dooyeweerd te rade, maar 
daar wil ik nu niet over twisten. 'vVanneer het toch niet is geworden, wat 
men van een anti-revolutionnaire bewerking van het staatsrecht zou ver
wachten, dan is dat m. i. alweer omdat het gekozen systeem onvoldoende 
gelegenheid biedt het nauwe verband tussen staatsleer en staatsrecht tot 
uitdrukking te doen komen. Men kan de principiële samenhangen niet uit 
de verf laten komen, juist omdat het schema van behandeling (wetgeving, 
bestuur, politie, rechtspraak) slechts een oppervlakkige of zuiver technische 
indeling biedt. Het komt met die indeling niet boven het enkel-positieve 
recht uit; vandaar dat een toch wel zeer cardinaal punt als het staatsnood
recht in dit boek in een aanhangsel wordt behandeld. 

Om tot het uitgangspunt terug te keren. Het besproken boek kan de 
bestaande werken niet vervangen, maar het biedt daarop juist voor die 
grote groep personen, die ambtelijk met het staats- en administratief recht 
moeten werken, een zeer welkome en op meer dan één punt zelfs nood
zakelijke aanvulling. Moge het de schrijver gegeven zijn spoedig het tweede 
deel te kunnen laten volgen. A. M. DONNER. 
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Gemene gratie als middel voor particuliere genade. De idee der 
prolongatie 
De eerste der beide grond vragen in Kuypers leer der gemene gratie 

luidt derhalve: hoe kan gemene gratie de particuliere genade dienen? 
Het feit, dat zij haar metterdaad van dienst is, staat voor Kuyper buiten 

iedere twijfel. Maar iets anders is, dat Kuyper de mogelijkheid niet met 
de feitelijkheid zelve bewezen acht. Hij zoekt en worstelt om een ver
klaring van dit "feit". 

Wij zullen dus eerst ons moeten afvragen, welke feiten Kuyper hier 
z. i. zag, om daarna na te gaan, welke verklaring hij hiervoor gaf. 

De particuliere genade is in haar wezen, althans in deze bedeling, de 
genade, die de zielen der uitverkorenen redt voor de eeuwigheid, en die 
deze redding in wezen volbrengt, door haar te weder baren, in Christus in 
te lijven, in het mystieke Lichaam van Christus als lid in te planten, en 
over te zetten in het Koninkrijk der hemelen. 

In abstracto acht Kuyper het niet uitgesloten, dat deze zielen geschapen 
zouden worden ook zonder de voortplanting van ons menselijk geslacht uit 
Adam en Eva na). Maar in werkelijkheid gaat hij er van uit, dat dit niet 
mag verondersteld. Ontstaan en voortbestaan van de mens - Adam en 
Eva niet uitgezonderd - voltrekken zich in dit tijdelijk bestaan langs de 
weg der voortplanting. Uit geboorte 114). Zo.nder geboorte uit onze voor
ouders is er geen wedergeboorte door Gods Geest mogelijk. Zonder het 
voortbestaan der in zonde gevallen wereld is er geen wedergeboorte moge
lijk 115). Zo Adam en Eva na de zondeval terstond de dood gestorven 
waren, was er niet alleen geen menselijk geslacht, uit hen te ontstaan, moge
lijk geweest, maar was ook de genade der wedergeboorte en der uitver
kiezing tot het eeuwig leven niet mededeelbaar geweest. Er moeten eerst 
mensen geboren, verwekt, geschapen worden, zullen deze mensen de 
genade der wedergeboorte kunnen ontvangen lHl). 

De opschorting nu van het doemvonnis: ten dage dat ge daarvan eet, 
zult ge de dood sterven, en met deze opschorting de prolongatie van deze 

na) G. G. H, 661. 
114) G. G. Il, 662; I, 218, 220. 
115) G. G. I, 222, 254, 263. 
116) Zie noot 22. 

A. S. XXIV 4 
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tijdelijke wereld is onmisbare voorwaarde voor de particuliere genade. 
Zelve is zij geen particuliere genade: zij wederbaart niet, en leidt niet tot 
de zaligheid van het eeuwige leven in het hiernamaals 117). Genade is zij 
wel: uitstel van straf en vloek. Zeker, Kuyper is van oordeel, dat God 
eigenlijk wel aan Zichzelf verplicht was, ook na de zondeval Adam en Eva 
te laten voortbestaan, daar anders de toeleg van de satan: de schepping 
Gods in het niet te trekken en Gods Zelfverheerlijking in Zijn scheppings
werk te verijdelen, zou zijn geslaagd 118). Daarom kan men de gemene 
gratie "natuurlijk" 119) noemen. Maar zij is met dat al een daad van Gods 
ontferming, van Zijn lankmoedigheid, ongehouden goedheid, verbeurde 
goedheid. 

En zeker, deze prolongatie is ook angstwekkend 119a). Want zonder 
haar zou ook de geboorte van al die nakomelingen van Adam en Eva, die 
niet zijn uitverkoren, en die daarom aan het eeuwig gericht van de helse 
straffen zullen worden prijsgegeven, niet hebben plaats gevonden. De 
prolongatie van het menselijk geslacht is adembenemend. Daarmede dus 
ook de gemene gratie, die tot deze prolongatie leidt. Zij maakt niet alleen 
de hemel voor de uitverkorenen, maar ook de hel voor de verdoemden 
mogelijk. Zij is als zodanig ook "gemene disgratie" 120), en gemeen ge
richt. Maar - en op dit punt verschilt Kuyper fundamenteel van Schil
der 121) - desondanks dient zij naar haar eerste kwaliteit benoemd te 
worden. Want uitverkiezing en verwerping staan naar haar waarde en 
haar bestemming bij Kuyper niet op één en hetzelfde plan. Hij is geen 
aanhanger van een "gemina praedestinatio", een praedestinatie tot uit
verkiezing of (en) tot verdoemenis, die onderling gelijkwaardig zijn. Daarin 
verschilt Kuyper, evenals Calvijn, niet alleen van Gottschalk 122), maar ook 
van Schilder 123). 

Zoals de Christus niet gekomen is, opdat de wereld veroordeeld 
worde l'l4), maar niettemin juist Zijn komst het oordeel voor de ongelovigen 
verzwaart, daar zij op zo grote genade geen acht wilden geven 125), zo 
mag men niet concluderen, dat Christus gekomen is oPdat zaligheid en 
rampzaligheid gelijkwaardig zouden kunnen worden verwerkelijkt. Zo 
mag men niet concluderen, dat het genadeverbond, waarvan Hij Hoofd 
en Middelaar is, en de particuliere genade Gods, die in de Vleeswording 
des W oords en al de heilsfeiten tot ons komt, op gelijkwaardige wijze 
"vloekverbond", particuliere ongenade en ,.onheilsfeiten" zijn. Hier breekt 
logisch denken stuk op vroomheidsaanbidding. Hier roept de Schrift ons 
een heilig halt toe. 

Zo nu ook wacht Kuyper zich er wel voor, gemene gratie gelijk te 
stellen met gemene disgratie, en het voortbestaan van de mensheid tege
lijkertijd en gelijkwaardig een zegen en een vloek, gaven en ramp te 

117) Zie noot 60. 
118) G. G. H, 61112. 
119) B.v. G. G. Hl, 107 e.v. 
119a) G. G. I, 215/6. 
120) G. G. H, 224. 
121) A. W., passim. 
122) Zie H. Denzinger, Enchiridion Symbolarum, blzz. 316-318; en J. N. Bak

huizen van den Brink en J. Lindeboom, Handboek der Kerkgeschiedenis. I, blz. 209. 
123) A. W., blzz. 43 e.v., 57, 59, 62, 64, 73, 74. Tengevolge hiervan komt b.v. op 

blz. 69 Mattheus 5 : 45 deerlijk in de knel. 
124) Johannes 3 : 17. 
125) Johannes 3 : 18 en 19; Johannes 16 : 9. 
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noemen. De klacht van de rijke man: "ik lijd smarten in deze vlam" kan 
niet worden opgewogen tegen het lied der verlosten voor Gods troon. 

O. i. heeft Kuyper dan ook geheel terecht gemene gratie, als prolon
gatie van het menselijk geslacht na Adams zondeval, gemene gratie en niet 
tegelijkertijd gemene disgratie genoemd. 

Welnu, zie hier dan de eerste betekenis van de gemene gratie voor de 
particuliere genade: zij maakt, daar zij de geboorte van de mensheid uit 
Adams lendenen beschermt en in stand houdt, de wedergeboorte der bore
lingen mogelijk. En als zodanig is zij niet minder dan een onmisbaar aan
sluitingspunt 120) voor de particuliere genade. 

Wat hier gebeurt? 
In de eerste plaats wijst Kuyper hiermede de verleiding tot een gnos

tische trek in de leer der particuliere genade af. NI. de veronderstelling, 
dat het niet onmogelijk is, dat de "zielen" der uitverkorenen ontstaan, 
afgescheiden van de voortplanting van het menselijk geslacht door de 
geboorte uit de "geschapen" voorouders. 

Hij loochent, wat Van Ruler bij Kuyper als het particularistische en 
spiritualistische benoemde. Maar hij levert hiermede dan ook tegelijkertijd 
a. h. w. reeds vóór zijn dood critiek op Van Rulers analyse. Dat geboorte 
onmisbaar is voor wedergeboorte is de doodsteek voor alle gnostisch dua
lisme. Zoals het ook het psychocreationisme niet in het gevlij komt. 

Maar in de tweede plaats brengt Kuyper op deze gnostische trek slechts 
een verbetering aan. Juist doordat hij hier van gemene gratie spreekt. Zijn 
eigen opmerking, dat eigenlijk het voortbestaan van Adam en Eva buiten 
kijf bleef staan ook na de zondeval, omdat hun zonde nooit Gods Raad, 
waarnaar Hij Zich een menselijk geslacht wilde scheppen langs de weg 
der voortplanting uit onze eerste voorouders, kon vernietigen, had hem 
tot het inzicht moeten brengen, dat zijn exegese van Genesis 2: Ten dage, 
dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven, wel met de gnostiek, maar 
niet met het boek der Schepping, met Genesis zelf, in overeenstemming 
is. O. i. is het gelijk aan de zijde van Schilder 127), naast wien behalve 
S. J. Popma 128) ook I. A. Diepenhorst 121)) schouder aan schouder staat, 
wanneer zij te dezen voor gemene gratie geen ruimte laten. Om "met 
Kuyper" te spreken: God was de voortplanting van het menselijk geslacht, 
en alzo de prolongatie, de voortduur van het tijdelijk leven, aan Zichzelf 
verplicht. 

Dat Kuyper te clezen desonclanks van gemene gratie spreekt, kan niet 
anders verklaard, dan uit een gnostisch overblijfsel in zijn denken. In 
zoverre kan aan Van Ruler worden toegegeven, dat Kuypers leer niet 
vrij is van "spiritualisme". 

Een plaats voor het hol van de voet der kerk-als-instituut 
Maar Kuyper weet ook nog op heel andere wijze van de gemene gratie 

als de basis, het voetstuk, de mogelijkheid 130) voor de particuliere genade. 

126) G. G. I, 222, 254. 
127) A. W., passim. 
128) S. J. Pop ma. Hedendaagsche Vragen aangaande de Algemeene Genade, in: Publi

caties van de Reünisten-Organisatie van N.D.D.D., nr 11, blz. 19. 
129) Mr I. A. Diepenhorst, Algemeene Genade en Antithese, Kampen, 1947, blz. 26. 
1:10) Voor: "een plek voor het hol van haar voet" b.v. G. G. lIl, 124; I, 90; voor: 

"mogelijkheid" b.v. G. G. I, 278; voor: "voetstuk" b.v. G. G. 1I, 98. 
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, En dat vooral in zijn leer van de kerk als instituut, van de Vleeswording 
des VI/oords en van de "bijzondere" Openbaring, uitmondende in de 
Heilige Schrift 131). 

De verleiding is groot, op dit punt Kuyper met Karl Barth te ver-'
gelijken. Het is reeds theologisch hoogst interessant, te ontdekken, dat 
tussen Kuyper en Barth op dit punt opnieuw de gnostiek instaat. Kuyper 
anti-gnostisch, Barth gnostiserend. Kuyper daarom anti-nihilistisch, en 
dientengevolge ver van iedere zweem van modern-existentialistisch denken, 
Barth in zijn leer van de schepping gnostiserend, en daarom aanleunend 
tegen het nihilisme, en verwant aan het existentialisme der twintigste 
eeuw 1,32). 

Een vergelijkende studie tussen de leer der genademiddelen - de leer 
aangaande de persoon en het werk van Christus en de leer der Heilige 
Schrift ingesloten - bij Kierkegaard en Barth enerzijds, en bij Kuyper 
àndererzijds, is helaas nog niet gegeven. Zij is de moeite waard. 

\Vij moeten ons echter hier beperken tot de opvatting van Kuyper. 
Tot nu toe bepaalden wij ons er toe, er op te wijzen, dat volgens Kuy

per het "terrein" der particuliere genade gezocht moet worden in het 
"geestelijke", het "centrum" van 's mensen bestaan, en in het hiernamaals. 
Daar heerst de kern der particuliere genade. Zal zij "uitstralen" 13:l) ook 
buiten deze kern, dan zal dit toch van deze kern uit moeten plaats vinden, 
en niet minder dan als een vooruitgrijpen op de "krachten der toekomende 
eeuw" worden beschouwd 134). 

Vv' elnu, zulk een vooruitgrijpen ziet Kuyper in de Vleeswording des 
vVoords. Zeker, na Zijn verhoging is Christus ook naar Zijn menselijke 
natuur niet meer een "natuurlijk mens", doch Hij is dan een "geestelijk 
mens", opgestaan door de "Geest der heiligmaking" (Rom. 1 : 4). Hij 
is naar Zijn menselijke natuur een "nieuw schepsel", herschapen, het 
eeuwige leven en de onvergankelijkheid deelachtig, en aan de ordening 
van het schepselmatig, natuurlijk leven onttrokken bovennatuurlijk en 
verheerlijkt. Maar ook de genademiddelen, die Christus ter bediening 
aan Zijn kerk heeft toebetrouwd, en die niet buiten het vlak van het 
tijdelijk-zichtbare vallen, zijn naar hun wezen meer en anders dan slechts 
creatuurlijke verschijnselen. De Heilige Schrift is meer dan een creatuur
lijk woord, doop en avondmaal zijn meer dan "zichtbare tekenen", en de 
bediening van Gods Woord in de prediking is meer dan een creatuurlijk, 
natuurlijk gebeuren 1:l5). 

De kerk-als-instituut, d. i. de kerk der genademiddelen, is voor Kuyper 
principieel een stichting van Gods particuliere genade l:W). Zij komt niet 
uit de schepping, en ook niet uit de gemene gratie op. Als Kuyper dit wil 
beklemtonen, gaat hij zelfs zo ver, dat hij haar vreemd aan de schepping 
en een "mechanisch" inzetsel noemt 137). 

Deze kerk-aIs-instituut behoort echter niet tot het "geestelijk" en inner-

131) G. G. Il, 120, 125-191, 683/4. 
132) Zie mijn artikel in Philosophia Reformata, 3e en 4e kwartaal 1953, getiteld: 

Wijsbegeerte en Theologie bij Kar! Barth. 
133) B. v. G. G. I, 220; Il, 268 e.v. 
134) B.v. G. G. Il, 243. 
135) B.v. G. G. Il, 253 e.v., 665, 680; In, 104. 
1,36) B. v. G. G. Ir, 253 e.v. 
137) G. G. H, 253; IIr, 103. 
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lijk leven der wedergeborenen 138). Maar zij is instrument 139) der parti
culiere genade, en ook openbaring en blijk 140) van deze particuliere genade, 
op het terrein van het tijdelijke en zichtbare, van de gemene gratie 141). 

Zij is in dit zichtbaar-tijdelijke een "verschijning", een "gestalte" U2) 
(merkwaardig: hetzelfde woord als bij Barth en de existentialisten, maar 
een heel andere inhoud!) van het Ko.ninkrijk der hemelen, van de "on
zichtbare" kerk en de "onzichtbare" particuliere genade. 

Hier nu zet Kuypers leer van de betekenis der gemene gratie voor de 
particuliere genade in. Op dit terrein der gemene gratie, waartoe Heilige 
Schrift en kerk-als-instituut naar haar zichtbaar-tijdelijke "gestalte" mede 
behoren, zoekt derhalve de particuliere genade een "plaats voor het hol 
van haar voet" 143). Geraakt dit terrein in het ongerede, dan delen deze 
genademiddelen in deze wanorde. Dan geraken zij ook in het ongerede. 
Prediking en zendi.ng, beide christelijke activiteiten, in de zin van activi
teiten die uit de particuliere genade opkomen en instrumenten der parti
culiere genade zijn omdat zij dienen tot middelen der (particuliere) genade, 
hebben "het brede voetstuk" 144) der gemene gratie nodig, om zich naar 
haar "zichtbaar-tijdelijke" zijde te kunnen verwerkelijken. Deze christe
lijke kerk kan niet zonder de bijstand der gemene gratie. Zij behoeft b.v. 
een staatkundig leven, dat haar niet onmogelijk maakt. En zij roept om 
een staatkundig bestel en een samenleving, waarin alles met goede orde 
toegaat: "opdat wij een stil en gerust leven kunnen leiden", juist in de 
arbeid der zending (1 Timotheus 2 : 2 mag niet losgemaakt worden van 
1 Timotheus 2 : 3--6), juist als christenpropagandisten van de zalig
makende genade. 

Plotseling verliest hier de gemene gratie haar zelfstandig doel. Zij wordt 
een middel tot een doel, dat buiten en boven haar bevoegdheid, ook buiten 
en boven haar kracht ligt. Zij moet de vloer leggen voor de preekstoe1 145

). 

In deze zin kan nu reeds van "christelijke" staatkunde worden ge
sproken. Deze staatkunde is zelve niet als zodanig christelijk, maar zij 
mag christelijk heten, voorzover en omdat zij de kerk-als-instituut en 
de arbeid van deze kerk-als-instituut mogelijk maakt en moet maken. 
Zij motiveert het optreden der christgelovigen op staatkundig terrein. 
Dikwijls zelfs een zelfstandig optreden in een eigen partij formatie. De 
christenheid beweegt zich dan op het terrein der gemene gratie om 
redenen, buiten de gemene gratie gelegen. Om redenen, in de particuliere 
genade, in de kerk-als-instituut gelegen. En zij zal zich op dit terrein in 
gesloten formatie moeten bewegen, als christelijk-politieke partij, wanneer 
het blijkt, dat zich op dit terrein krachten sterk maken, die aan de christe
lijke kerk deze mogelijkheid, dit voetstuk, willen ontnemen 146). Anti
christelijke krachten, die de gemene gratie uitbuiten, om haar, van het 

138) B.v. G. G. Il, 254. 
139) B.v. Pro Rege, H, 210. 
HO) B.v. G. G. Il, 254. 
141) B.v. G. G. Il, 254, verbonden met Il, 277: "particuliere genade werkt altoos 

ten eeuwigen leven, en wat hier werkt, gaat geheel op in den tijd en is alzoo te 
rekenen onder de gemeene gratie"; G. G. lIl, 34-40. 

142) G. G. II, 254. 
143) G. G. lIl, 124. 
144) G.G. TI, 98,116,117. 
145) C.f. S. J. Ridderbos, a. w., blz. 129. 
140) C.f. G. G. I, 449. 
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aspect der particuliere genade uit gezien, te maken tot disgratie en tot 
een antithetische macht tegen het Koninkrijk der hemelen 14'7). 

Indirect heeft zo de gemene gratie de particuliere genade te dienen. 
Het spreekt vanzelf, dat wat hier geldt van de "staat", ook op steeds 

weer specifieke wijze geldt van het gezinsleven, het huwelijk, de maat
schappij, ja van alle terreinen der gemene gratie. In deze indirecte zin 
kan er sprake zijn van een christelijke wetenschap, een christelijk gezin, 
een christelijk huwelijk, een christelijke maatschappij en een christelijke 
staat, een christelijke letterkunde, een christelijke universiteit, een christe
lijke kunst. Zij behoeven heel niet uit de wedergeboorte en uit het weder
geboren hart op te komen. Maar zij mogen toch "christelijk" worden 
genoemd, voorzover zij en omdat zij zich lenen voor een dienst aan de 
particuliere genade, aan de kerk-als-instituut en aan de weg des heiis, 
die God met Zijn uitverkorenen ter zaligheid in dit tijdelijk leven gaat. 

Dit is het onzelfstandig doel der geme.ne gratie 141l), waardoor zij buiten 
zichzelf haar bestaansgrond vindt, en om wille van de particuliere genade 
voor een "voetstuk" van deze genade, anti-chaotisch en anti-nihilistisch, 
maar ook anti-onchristelijk zorg draagt. Dit is de gemene gratie als middel 
voor iets anders, voor een doel, dat buiten haar ligt. 

Staat en l?crl? 
Deze verbreding van het terrein der particuliere genade, waardoor nu 

ook de zichtbare en tijdelijke kerk-als-instituut tot haar domein behoort, 
heeft ten gevolge, dat voor Kuyper het vraagstuk van de verhouding van 
natuur en genade, schepping en herschepping, gemene en particuliere 
genade weerkeert in het vraagstuk van staat en kerk. De kerk is christe
lijker dan de staat, de predikant geestelijker dan de wethouder, de theoloog 
heiliger dan de filosoof. Op het terrein der gemene gratie zijn levenstaak 
vindend, verkeert men in een "lagere" staat des levens dan wanneer 
men op dit terrein der gemene gratie juist bezig is, de onmisbare voor
waarden te scheppen voor de levensverrichtingen van de kerk-als-instituut. 

Toch is dit ook weer betrekkelijk. 
Want het christelijk karakter der kerk-als-instituut is zelf betrekkelijk. 

Zij is niet enl?el een vooruitgrijpen op het hiernamaals in het zichtbaar
tijdelijke 149). Maar ze blijft met dit al zichtbaar-tijdelijk, en als zodanig 
niet te onderscheiden van wat tot het gebied der gemene gratie behoort. 

Zeker zal Kuyper dit tegenover Rome in het veld brengen, ja, tegen
over iedere visie, die de genademiddelen vereenzelvigt met de particuliere 
genade. Dan zal Kuyper met klem verdedigen, dat de wedergeboorte prin
cipieel onafhankelijk is van de bediening der genademiddelen, en een on
middellijk werk des Geestes 150). 

Tegen een binding van het Geesteswerk aan de genademiddelen zal 
hij zich verzetten. "Zijn" en "bewustzijn" zal hij hier b.v. gaan onder
scheiden, en leren, dat het wedergeboren-zijn onafhankelijk is van het 
bewustzijn, maar dat dit bewustzijn in wisselwerking staat met het ge-

147) C.f. G. G. I, 452; IJ, 517; lIl, 149, 153; Pro Rege JII, 191, 225, 341, 352. 
148) C. f. G. G. IJ, 626. 
149) Zij komt op uit het wonder: G. G. lIl, 110. 
150) G. G. IJ, 207 e.v. 
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bruik der genademiddelen, en Bijbel en kerk behoeft 151). Maar de vraag 
klemt dan: behoort dit bewustzijn ook tot de particuliere genade, of be
hoort het, als tijdelijk-zichtbare (constateerbare ) activiteit niet reeds tot 
het terrein der gemene gratie? Is het niet reeds "natuurlijk", creatuur
lijk ? Het probleem blijft. Het keert telkens in andere gedaante terug. De 
kerk-als-instituut behoort tot het terrein der gemene gratie, hoezeer zij 
ook genademiddel is. 

Daar komt nog bij, dat Kuyper in de leer van de mens niet met Rome 
"natuur" en "bovennatuur" zo onderscheidt, dat het geloofsleven des 
mensen als zodanig bovennatuurlijk toevoegsel, een "donum superadditum" 
is, toegevoegd aan het lagere natuurlijke leven. Neen, maar Kuyper kent 
in de staat der rechtheid aan Adam een "creatuurlijke" functie van bet 
geloof toe 152). Een functie, die door de zondeval wel gestoord is, omdat 
Adam zijn geloof voortaan van God aftrok en naar de creatuur toewendde. 
Maar een functie, die niet nieuw geschapen behoeft te worden, wanneer 
in de "herschepping" dit geloof weer op de ware God en Zijn Openbaring 
wordt gericht. Richting en inhoud van dit geloof mogen dan weer anders 
zijn, maar dit neemt niet weg, dat "te geloven" niet iets nieuws is. Het 
geloof des harten is weer in het gerede gebracht door de herscheppen de 
genade, en het zal ook weer gevoed moeten worden door de genade
middelen, maar daarmede is in feite, wat in ongeloof omsloeg, weer, dank 
zij de particuliere genade, tot een waar geloof hersteld 153). 

Kuyper zal dus weigeren, met Rome het geloofsleven geheel op rekening 
van bovennatuurlijke genade te schrijven. Hij weigert niet minder, om 
met het remonstrantisme, het semi- en het volle pelagianisme, deze terug
wending van ongeloof in geloof op rekening van natuurlijke krachten des 
mensen, respectievelijk van de gemene gratie te schrijven. Maar met dat 
al is het een open vraag of hij het christgeloof zelf totaal herscheppings
leven acht, een leven, waarin eigenlijk slechts "mechanisch" ingegrepen 
is in de oorspronkelijke creatuurlijkheid, en dat in feite een vreemd, 
buitenissig iets blijft, dat bij cIe mens niet past. Eerder zal hij dan toch 
weer in het geloof in Christus de vervulling zien van een "ad vents
stemming", die ook aan de afvallige mens niet geheel ontviel, maar daar
door ook genoodzaakt zijn, in de rooms-katholieke visie op de verhouding 
van natuur en genade te vluchten. 

Hier liggen stellig vragen, die Kuyper niet tot klaarheid bracht. Die van 
samenhang en samenwerking van particuliere genade en gemene gratie, 
voor Kuyper vooral van beslissende betekenis in het vraagstuk van kerk 
en staat, hangen innerlijk geheel af van de visie, die Kuyper op de kerk
als-instituut heeft. Een visie, waarin hij niet heeft willen capituleren voor 
Rome's leer van natuur en bovennatuur, maar een visie, waarin hij toch 
ook weer van deze leer niet vrij kwam, omdat hij het geestelijke niet der
mate radicaal kon scheiden van de werkelijkheid der genademiddelen, dat 
hij deze genademiddelen a. h. w. voor de levenswerking van dit geestelijke 
kon missen. 

Men ziet dan ook Kuyper steeds in beweging. Nu eens is de gemene 
gratie onmisbaar voor de particuliere genade, immers voor de kerk-als-

151) c.f. G. G. IT. 212/3; Encyclopaedie lIl, 195 en 196. 
152) G. G. I, 162; c.f. Encycl. Ir, 228 e.v. 
153) Encycl. Ir, 228 e.v. 
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instituut, maar dan weer is deze onmisbaarheid maar betrekkelijk. En dat, 
omdat de kerk-als-instituut niet in volstrekte zin onmisbaar is voor de 
"geestelijke" gave der particuliere genade, en Kuyper zich in laatste in
stantie steeds terugtrekt in de kerk als het mystieke lichaam van Chris
tus 154), waartoe de kerk-als-instituut als zodanig niet behoort. 

Inmiddels vonden wij Kuypers eerste gebruik van de verbinding tussen 
gemene gratie en particuliere genade. En daarmede van het begrip en 
de idee ener christelijke cultuur. Ons bleek, dat haar christelijk karakter 
slechts bestaat in de indirecte dienst, welke met de krachten en middelen 
der gemene gratie aan de kerk-als-instituut geleverd wordt. 

Deze dienst kan onopzettelijk uit het leven op het terrein der gemene 
gratie naar voren komen. En derhalve ook door niet-gelovigen als dienst 
aan de kerk worden bewezen. 

Maar ook kan dit dienstbetoon regelrecht uit het wedergeboren hart 
voortkomen, uit de liefde tot Christus, Zijn evangelie en Zijn kerk ont
springen, en op dit algemeen terrein, dat op zichzelf niet op de bijzondere 
genade is aangelegd of er uit voortkomt, tot een activiteit voeren, die niet 
zozeer de ontplooiing, de zelfstandige bestemming van dit terrein beoogt, 
maar die de gelegenheid, welke op dit terrein geboden wordt, middel te 
zijn voor een geheel andersoortig doel, aangrijpt en uitbuit. Het "Pro 
Rege" is dan reeds de stuwende drijfveer van zulk een indirect-christelijke 
activiteit. 

De term "christelijke" cultuur, "christelijke" politiek kan hier dus reeds 
zowel uitdrukking van het "Pro Rege" zijn als dat niet zijn. De dialec
tiek van ,natuur en genade, de polair-duale tegenstelling tussen beide, drukt 
zich onherroepelijk en met onontkoombare consequentie in dit dubbel
zinnig gebruik uit. 

Terwijl dit terrein zo dicht mogelijk naar dat der particuliere genade 
getrokken wordt - zonder eigen karakter en derhalve zonder zijn polaire 
tegenstelling tegenover het terrein der particuliere genade te verliezen -, 
wanneer het als een terrein der "voorbereidende genade" wordt beschouwd 
en benoemd. Het bereidt immers de mogelijkheid der genademiddelen, 
en met de mogelijkheid der genademiddelen de mogelijkheid der Geestes
werking door middel van de kerk-als-instituut voor 155). 

~et dit al blijft de vrijmacht Gods, Die Hij in Zijn particuliere genade 
betoont, van deze voorbereidende genade volslagen onafhankelijk. Als zo
danig is het in het geheel niet uitgesloten, dat voorbereidende genade wel 
voorbereidde, maar niet tot bereiding van genade diende; of liever: dat 
zij als zodanig geen doel treft, daar geen genade door God bereid werd, 
die tot wedergeboorte en eeuwige zaligheid leidt. Zij beslist niets bij voor
baat ten aanzien van de particuliere genade 156). Hetzelfde gold trouwens 
reeds van de genademiddelen zelf 157). 

Men zij hier uiterst voorzichtig in zijn critiek. Kuyper worstelt met 
een problèem, waarmee de zonen der Reformatie allen te worstelen krijgen. 

154) B.v. G. G. I, 377. 
155) B.v. G. G. Il, 199 e.v., 207 e.V. 
156) G. G. Il, 194. Men legge dit citaat vooral naast K. Schilder, a. W., evenals 

Encycl. H, 232 en G. G. Il, 199-207. 
157) Zie b.v. G. G. Il, 238, 660. 
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Christus kwam .niet, opdat de wereld veroordeeld zou worden. Maar 
Hij kwam ook niet, zodat nu automatisch de wereld gered is. Hij stelde 
Zijn kerk en de kerkelijke ambtsbediening niet in, opdat de wereld ver
oordeeld zou worden. Maar Hij stelde ze ook niet in, zodat door haar de 
wereld automatisch, "per opus operatum", uit kracht van het verrichte 
\'.'erk zonder meer, is gered. 

Dit bracht Calvijn er toe, reeds van het genadeverbond te spreken 
als een "medium quiddam", een zeker tussending, tussen de verwerping 
van het menselijk geslacht en de uitverkiezing van het klein getal der 
uitverkorenen 158), waardoor ook Calvijn, precies zoals Kuyper later, uit
eindelijk zich wel moet terugtrekken op de kerk als mystiek lichaam van 
Christus, waarin de leden door het werk des Geestes worden ingelijfd. 
Maar het weerhield ook Calvijn ervan, de kerk-als-instituut te degraderen 
tot een "gewoon" instituut der gemene gratie, en de middelen der genade, 
hoe "creatuurlijk-natuurlijk" deze middelen "op zichzelf" ook zijn (Luther 
moet eens gezegd hebben, dat het water van de doop hetzelfde water is, 
dat een koe drinkt), niet te rekenen tot Gods particuliere genade 159). Een 
objectivistische leer, die kortweg uitgaat van het objectieve heil, dat in de 
genademiddelen vervat en aan de kerk is toebetrouwd lC.o), snijdt deze 
problematiek af, maar doet geweld aan de openbaring der Schrift. Het 
objectieve feit van preekstoel of avondmaalstafel is, juist als "objectief 
feit" heil-loos, genade-loos, en daarom ook .voor het vraagstuk der christe
lijke cultuur waardeloos. Een preekstoel, een doopvont, een avondmaals
tafel, een bijbel zijn op zichzelf, los gedacht van de God des Woords en 
der genade, Gods heil noch Gods genade. Kuypers problematiek is een 
reformatorische problematiek. 

Betel.'cnis der particuliere genade voor de gemene gratie 
Onbetwistbaar is, dat Kuyper zijn leer van de gemene gratie als voor

waarde voor de particuliere genade als het minder belangrijke aspect van 
heel zijn leer der gemene gratie beschouwde. \Vant zijn hart lag bij de 
"secularisatie" - deze term dan verstaan in de bijzondere zin waarin 
Kuyper haar te dezen bezigt! _. der cultuur, bij de vrijmaking van het 
leven uit de dienstbaarheid aan de kerk-als-instituut, bij wat hij de "zelf
standige" functie der gemene gratie achtte. Een terugkeer, ja zelfs een 
heimwee naar een Middeleeuwse samenlevingsstructuur van het Corpus 
Christianum lag allerminst in zijn bedoeling. Ook te dezen was hij anti-, 
niet contra-revolutionair. 

Zijn op de souvereiniteit Gods gericht denken was van ander gehalte 
dan ieder op een overwicht van de institutaire kerk gericht denken, laat 
staan dan ieder op de heerschappij van het kerkelijk ambt gericht denken. 

158) Institutio lIl, 21, 7: " ... cum quibus paciscitur Deus, non protinus eos donat 
Spiritu regenerationis, cuius virtute usque in finem in foedere perseverent : scd externa 
mutatio absque interiore gratiae efficacia, quae ad eos retinendos valida esset, medium 
quiddam est inter abjectionem humani genlr;s et electionem exigui piorum numeri." 
(" ... God begiftigt niet terstond hen, met wie Hij Zijn verbond sluit, met de Geest 
der wedergeboorte, door wiens kracht zij ten einde toe in het verbond zouden kunnen 
volharden; maar de uitwendige verandering zonder de innerlijke werking der genade, 
die krachtig zou zijn om hen bij het verbond te houden, is iets, dat in het midden 
ligt tussen de verwerping van het menselijk geslacht en de verkiezing van een gering 
getal vromen.") 

159) Institutio IV. 
1(0) Zoals bij Van Ruler a. w., blz. 124. 
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Daarmede zijn wij toegekomen aan de tweede voorname vraag, die 
Kuypers machtige geest geheel in beslag heeft genomen. De vraag: hoe 
werkt de particuliere genade op het terrein der gemene gratie in? \Velke 
betekenis heeft zij voor dit terrein? Hierbij is stilzwijgend reeds ver
ondersteld, dat nu niet dit terrein als voorwaarde voor de particuliere 
genade, als middel tot een meer verheven doel wordt gezien. Maar zelf
standig, met een eigen doelstelling 161). 

Zeker, particuliere en gemene gratie bedoelden beide de ere Gods, Zijn 
Zelfverheerlijking 162). Maar elk op eigen wijze en langs eigen weg. De 
particuliere genade in de redding van zondaren, eeuwige bron voor het 
loflied op Hem, Die op de troon zit en het Lam, dat geslacht is 163). 

Maar de gemene gratie heeft de ere Gods op eigen wijze te verkon
digen. Juist door op haar zichtbaar-tijdelijk terrein het scheppingsleven 
tot zijn bestemming te brengen, tot volle ontwikkeling en ontplooiing, en 
het te bewaren voor de heerschappij van de duivel. Door het geschapene 
te bouwen en te bewaren, en cultuurvormend en cultuur stuwend te 
werken 1(4). 

In hoeverre .nu kan particuliere genade dit eigen doel, deze eigen be
stemming van het zichtbaar-tijdelijke en creatuurlijke dienen? 

We letten eerst weer op wat Kuyper hier als "feitelijkheid" meende 
te mogen noteren. Daarna op de manier, waarop hij bijzondere feiten 
meende te moeten "verklaren". 

Indirecte betekenis 

In de eerste plaats dan zag Kuyper een "indirecte" inwerking van de 
particuliere genade op het terrein der gemene gratie 1(5). Hij trachtte, 
vooral historisch, aan te tonen, dat overal, waar het christelijk geloof 
wortel schoot, ook de opbloei van het zichtbaar-tijdelijk leven werd be
vorderd. Daar werden de weerhouden de en vooral de stuwende krachten 
der gemene gratie bevorderd, geprikkeld, versterkt, verrijkt, verhoogd; 
daar werd opgestuwd naar de voltooiing van het oorspronkelijk schep
pingsplan 166). 

Reeds de Heilige Schrift, Christus' optreden-op-aarde, en de kerk-als
instituut met haar hediening der genademiddelen oefenen onmiskenbaar 
zulk een werking, die de gemene gratie krachtig versterkt, verrijkt, ver
edelt en verhoogt, uit 1(7). Er gaat een invloed van uit op het brede ter
rein der gemene gratie, b.v. der burgerlijke deugd, ook wanneer de eigen
lijke werking, n.l. die der behoudenis tot eeuwige zaligheid, uithlijft HlS). 

Dit geldt vooral de ontwikkeling der geschiedenis in de richting van 
de mensheidsgeschiedenis. De historie wordt, juist dank zij de invloed 
der christelijke kerk, al meer algemeen-menselijke historie 1(9). 

Waar particuliere genade tot doorwerking komt, daar worden de moge
lijkheden, die van de oorsprong af in de schepping schuilen, ook in de 

161) B.v. G. G. Il, 275, 278; c.f. S. J. Ridderbos, a. W., blz. 156. 
1(2) B.v. G. G. Il, 610-612; lIl, 383. 
163) B.v. G. G. Il, 610. 
1(4) B.v. G. G. lIl, 124; I, 90, 247; Il, 507, 509. 
1(5) c.f. S. J. Ridderbos, a. W., blzz. 136, 192 e.v. 
166) G. G. Il, 246, 260 e.v., 275 e.v.; lIl, 144. 
167) G. G. I, 279; Il, 242 en 273. 
168) G. G. Il, 242. 
169) G. G. I, 504; Il, 184, 246, 671. 
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schepping van de mens, op het terrein der gemene gratie, met kracht 
ontwikkeld. Daar werkt de gemene gratie zich verfijnder en doelmatiger 
uit. Daar is ontwikkeling, vaart, vooruitgang 170). Iets, wat bij ontstentenis 
der particuliere genade uitblijft 171). Van deze bevordering der cultuur op 
alle terreinen des levens plukt niet alleen de christgelovige, maar ook de 
ongelovige, die zich binnen het bereik der werking van deze invloed der 
particuliere genade bevindt, de rijkste vruchten. Het ontstaan der Europees
Amerikaanse cultuur als algemeen-menselijke cultuur 172), en het feit, 
dat de volkeren, die niet onder de beïnvloeding der particuliere genade 
leefden, het overwicht dezer Europees-Amerikaanse volkeren moeten 
erkennen, en, als koloniale volkeren, indirect weer mede delen in de vruch
ten der particuliere genade op het terrein der gemene gratie, zijn voor 
Kuyper evenzovele bewijzen van deze weldadige invloed van de parti
culiere genade 173). 

Al wat onder deze invloed staat, ook al leeft het zelf niet uit de wortel 
der particuliere geuade, kan deswege, al is het in oneigenlijke zin, chris
telijl? worden genoemd 17<1). Er is een christelijke Europees-Amerikaanse 
cultuurwereld, die eigenlijk heel de wereld met haar zegeningen vervult. 
De kern hiervan is de christen 175), die, juist omdat hij uit de particuliere 
genade leeft, de beste burger is 176). De particuliere genade is zo een zegen 
voor het rijk der gemene gratie. In het midden van zulk een gezegend 
terrein der gemene gratie, van deze "wereld" staat de kerk als een stad 
op een berg 177). 

De particuliere genade heeft tot zijdelingse vrucht, dat zij kunst en 
wetenschap verheft, dat zij het staatkundig en maatschappelijk leven, heel 
het burgerlijk leven in al zijn facetten, veredelt en verrijkt. Zij doopt 
a. h. w. de gemene gratie met haar zegen. Zij "kerstent" de gemene 
gratie 1'78). 

En dat op onvervangbare en onnavolgbare wijze 179). "Christelijk" staat 
niet tegenover ontwikkeling, "maar ook in Christelijke kringen zal men 
gaan beseffen, dat het medearbeiden a.-'ln die hoogere ontwikkeling van de 
natie een roeping is, die dáárom van Godswege tot ons komt, omdat die 
ontwikkeling alleen zoo ze haar wortel in de Christelijke religie bezit, tot 
waarachtige beschaving leiden kan" 180). 

Telkens weer komt Kuyper op dit thema terug. Zeker, slechts het 
creatuurlijke, "natuurlijke", oorspronkelijke scheppingsleven, slechts het 
terrein der gemene gratie wordt door deze inwerking der particuliere 
genade bevorderd. En ook deze inwerking verandert innerlijk niets aan 
deze eigen natuurlijke aard van dit terrein. Maar andererzijds is de in
werking van de particuliere genade op dit terrein van zulk een onschat
bare waardij, omdat zij en zij alleen tot die hogere, versterkte, verrijkte 

170) G. G. TI, 248, 610; lIl, 437 en passim. 
171) B.v. G. G. Il, 664. 
17'2) B.v. G. G. TI, 670/1. 
173) G. G. Il, 177 e.v., 668 e.v.; c.f. Pro Rege lIl, 311, 316. 
174) B.v. G. G. TI, 671/3. 
175) G. G. Ir, 251/2, 357/8; IIT, 281. 
17fJ) G. G. Il, 341. 
177) G. G. lI, 275 e.v. 
178) G. G. IT, 672, 674. 
179) G. G. lIl, 437: "juist alleen de christenen ... "; Il, 246, 278. 
180) G. G. lIl, 405. 
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ontwikkeling op dit gebied kan leiden. De aan zichzelf overgelaten gemene 
gratie is hiertoe niet in staat. Getuige het leven der volkeren, in wier 
midden niet de kerk als stad op de berg gevonden wordt. Daar is achter
stand, daar leidt de gemene gratie een zwak en karig bestaan, daar voert 
zij tot povere resultaten. Eerst het christelijk geloof maakt de krachten 
der gemene gratie echt vrij. Zo b.v. op het gebied der wetenschap. De 
vrijmaking door de Geest van Christus uit de banden van zonde en duivel 
leidt ook tot vrijmaking uit de knechting der natuur 181). Zij eerst schept 
het zo gewenste in vrijheid afstand nemen tegenover de natuur, waardoor 
het tot natuurwetenschap en natuurbeheersing kan komen. Zo is het be
grijpelijk, dat de bloei der natuurwetenschappen slechts te vinden is in 
die landen, waar de gemene gratie gekerstend, gedoopt werd. 

Al is het dan niet de eigenlijke bestemming der particuliere genade, 
aan de gemene gratie dienstbaar te zijn op het terrein en om wille van 
de gemene gratie, ontkend kan niet worden, dat, waar de particuliere 
genade ingang in mcnsenharten vond, en waar de kandelaar van Gods 
Woord uitschijnt, een rijker cultuurleven zich als vanzelf gaat ontplooien. 
Deze vrucht is niet te versmaden. De mensheid is er, niet als christen
heid, maar als mensheid mee gediend. De algemeen-menselijke cultuur 
is er mee gebaat. Staat en maatschappij, wetenschap en kunst, huwelijk 
en gezinsleven komen er door op hoger niveau. Ook al leidt het niet tot 
een wezenlijke en eigenlijke christelijke staat, maatschappij, wetenschap 
enz., ontkend kan niet worden, dat zulk een staatsleven, zulk een huwe
lijksleven enz. niet bestaanbaar zijn, tenzij er zijdelings invloed van de 
particuliere genade aanwezig is 182). Daarom ontziet Kuyper zich niet, aan 
zulk een "door het Evangelie bezwangerd" 183) leven op het terrein der 
gemene gratie het praedicaat "christelijk" te verlenen. Christelijk Europa, 
christelijk huwelijk, christelijke staat enz. De gemene gratie ontleent dan 
a. h. w. krachten aan de particuliere genade, om op haar terrein haar 
bestemming in dit tijdelijk-zichtbaar leven te bereiken. 

Beperken wij ons tot deze idee van "de christelijke staat", dan blijkt, 
dat zij iets anders op het oog heeft dan de eerder genoemde. Hier toch 
heet de staat niet christelijk, omdat hij aan de kerk-als-instituut dienst
baar is, en middel is voor een de staat te boven gaande en hem vreemde 
bestemming, maar hier wordt de staat christelijk genoemd, omdat zijn 
ontwikkelingspeil te danken is aan de inwerking van de krachten der 
particuliere genade. Zonder dat de staat zelf iets met deze particuliere 
genade uitstaande heeft. En terwijl hij zelf blijft die hij is: een instelling 
op het terrein der gemene gratie. Een naar herkomst en wezen schepsel
matige instelling, die zich te gedragen heeft naar de scheppingsordinantiën 
en naar niets anders 184). 

Of ook naar de Bijbel? Hier weifelt Kuyper. Maar hij komt z. i. uit 
deze moeilijkheid, door te leren, dat ook in de Bijbel heel wat geopenbaard 
wordt, dat eigenlijk niet betrokken is op de particuliere genade, doch dat 
tot het terrein van "het natuurlijk leven" behoort 1Hr.). Een staatkunde, 
die met deze gegevens rekening houdt, geeft acht op scheppingsordinan-

181) B.v. G. G. IT, 275; Pro Rege lIl, 457 e.v. 
182) Zie de vele bewijsplaatsen bij S. ]. Ridderbos, a. w., blz. 200 e.v. 
183) G. G. lIl, 672. 
184) G. G. lIl, 41, 52, 62, 289. 
185) G. G. Il, 133-135; UI, 154, 394. 
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tiën dan wel op richtlijnen der gemene gratie. Maar in elk geval niet op 
het gebod en de gave der particuliere genade. Zij kan dus vrijelijk ook 
de Bijbel tot richtsnoer nemen, voorzover de Bijbel "natuurlijk" licht 
werpt op staatkundige vraagstukken, en wijs maakt tot gemene gratie. 
Dit bijbelgebruik is niet naar zijn aard christelijk. Het is "algemeen
menselijk". Het komt uit de gemene gratie op, en leidt tot de gemene 
gratie terug. 

Maar is hier niet meteen een bewijs voor de betekenis der particuliere 
genade voor de gemene gratie? Immers, de Schrift klemt in de Christus 
der particuliere genade. Slechts, waar de Schrift dank zij de particuliere 
genade des Geestes klem op de conscientiën krijgt, krijgt zij gezag. En eerst 
in zulk een omgeving is het denkbaar, dat, wat zij omtrent het "natuur
lijk" leven leert, ook vat krijgt op mensen, die haar bovennatuurlijke 
betekenis voor de eeuwigheid en voor het geestelijke niet beamen. Dit 
gezag der Schrift is dan een zijdelingse vrucht van het gezag, dat de 
S<:hrift in de kerk en in de harten der wedergeborenen bezit. Het volk, 
de natie, de staat ten zegen. 

Kuypers apologetiek 

Zo ergens, dan treedt Kuyper hier op als de apologeet van het christe
lijk geloof. De wereldgeschiedenis bewijst de bruikbaarheid, de waardij 
van de christelijke religie. \Vaar deze religie niet bloeit, daar kwijnt ook 
het culturele leven 18(\). Maar waar deze religie tot openbaring komt, daar 
ontdekt men ook het wondere verschijnsel van opbloei op al die ter
reinen, die innerlijk met deze religie der wedergeboorte in geen verband 
staan. Daar wordt het algemeen-menselijk leven veredeld en ontwikkeld; 
daar komt er vaart en luister in het mensenleven. Daar gaat het vooruit 
in opstuwende daclenkracht, in zedelijk en burgerlijk levenspeil, in be
heersing van de natuur, daar bloeien wetenschap en kunst, daar wordt 
de cultuur verhoogd. 

Deze zijdelingse baten van het christelijk geloof voor dit tijdelijk leven 
hehben toch wel wat te zeggen, moeten toch boeiend werken, en recht
vaardigen ook voor wie aan het hiernamaals en aan de eeuwigheidswaardij 
der christelijke religie mocht twijfelen, deze religie om wille van haar on
vervangbare en onschatbare betekenis voor dit tijdelijk leven. Het is, ook 
voor de ongelovige, verkieslijker in zulke "christelijke" landen te leven 
dan in een niet-christelijke wereld. Amerika heeft ook voor hem op Tibet 
wel het één en ander voor. 

Directe betekenis der particuliere genade voor het terrein der gemene 
gratie 

Afgezien van deze indirecte werking der particuliere genade op het 
gebied der gemene gratie, kent Kuyper echter ook nog een geheel andere 
invloed aan de particuliere genade toe. Een directe, onmiddellijke, doel
bewuste. 

Hier eerst is in eigenlijke zin sprake van "christelijke" activiteit. En 
hier komt vooral Kuypers leer van de kerk als organisme naar voren. 

Hier toch leert Kuyper, dat de particuliere genade de innerlijke drijf-

1S6) G. G. lII, 105; c.f. I, 457. 
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kracht bezit, zich uit te breiden tot in het rijk van het zichtbaar-tijdelijke 
toe 187). De structuur van dit terrein blijft ongewijzigd scheppingsstruc
tuur, behouden en op enkele delen omgebogen door de gemene gratie. Maar 
het terrein zelf wordt tot actie-terrein voor de particuliere genade. 

Deze particuliere genade moge in oorsprong en kern gericht zijn op 
het centrum, de kern van 's mensen bestaan, en zij moge in het hier
namaals haar eigenlijk en oorspronkelijk bestemmingsgebied bezitten, 
maar dit houdt niet in, dat zij in deze bedeling zich ook niet zou richten 
op heel het menselijk leven, en van eigen "geestelijk" centrum uit zich 
naar de omtrek zou voortbewegen 188). 

Leerde Kuyper aanvankelijk, dat eerst wanneer het Noachitisch Ver
bond (der gemene gratie) uit heeft, het Koninkrijk der hemelen ingaat 189), 

dit spiritualistisch en eschatologisch standpunt laat hij nu in die zin vallen, 
dat hij ruimte maakt voor de idee ener openbaring van het Koninkrijk 
der hemelen in het rijk der gemene gratie, in deze bedeling. Ener open
baring en ener gestaltevorming 190). 

Dit nu is de taak van de kerk als organisme. 
Zonder dat wij diep ingaan op Kuypers idee van de kerk als organisme, 

volstaan wij er nu mee, vast te leggen, dat Kuyper deze idee o. a. aan
wendt, om er de vrije, uit de aandrang van de genade der wedergeboorte 
gestuwde en derhalve uit de mystieke gemeenschap van het Lichaam van 
Christus opkomende activiteit der christgelovigen op het terrein der zicht
baar-tijdelijke wereld der gemene gratie mede te typeren 191). Niet het 
minst, wanneer zij niet onder rechtstreekse leiding van de institutaire kerk 
en het kerkelijk ambt zich voltrekt en wanneer zij ook niet rechtstreeks 
op deze kerk-als-instituut is betrokken. Deze activiteit kan dan nader al 
of niet georganiseerd optreden: voor de eigen bepaling van de kerk als 
organisme heeft dit laatste geen wezenlijke betekenis. Wat daarentegen 
wel bepalend is, is, dat Kuyper hier geen individualistisch begrip der kerk 
als organisme voordraagt, omdat hij al deze "uittredende" activiteit haar 
oorsprong ziet ontlenen aan de kerk als Lichaam van Christus, aan de 
"mystieke" kerk des Heren 192). Geen wedergeborene, of hij is in dit 
Lichaam ingelijfd, en lid van dit mystieke Lichaam. Geen zichtbaar
tijdelijk samenlevingsverband, vrijwillig of institutair heeft enige recht
streekse zeggingskracht over wat in dit mystieke Lichaam van Christus 
zijn oorsprong en bronwel vindt. 

Hier is de "christelijke vrijheid" voor Kuyper in geding. Een christe
lijke vrijheid, die ook vrij maakt van alle samenlevingsverband in de 
zichtbaar-tijdelijke wereld, en die oproept tot een geloofscritisch afstand 
nemen ook van de kerk-als-instituut. Doch niet van het Woord der 
Heilige Schrift, en niet van het Vleesgeworden Woord van God 193). En 
dit overeenkomstig de confessie der Gereformeerde Kerken (Ned. Geloofs
helijdenis art. VII). 

Op eigen wijze keert hier de betekenis van Kuypers strijd voor de 

187) G. G. Il, 350, 644, 684. 
188) G. G. Il, 684. 
189) G. G. I, 432. 
190) G. G. Il, 672. 
191) B.v. G. G. Il, 253/4, 689; lIl, 425. 
192) G. G. 11, 253/4. 
193) Passim. 
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"secularisatie" terug. Hij verzet zich tegen iedere heerschappij der insti
tutaire kerk over het terrein van de gemene gratie. Hij verzet zich niet 
mind~r tegen de idee ener "kerkelijk-geleide" christelijke activiteit op dit 
terrein der geme.ne gratie 194). De christen staat en heeft te staan in de 
vrijheid der kinderen Gods, en zal, als kind van God, uit dit kindsehap 
leven en arbeiden, ook op het terrein der gemene gratie, ook in de kerk
als-organisme. 

Deze activiteit nu van de christgelovige, resp. van de kerk als orga
nisme ziet Kuyper dan voorts als een openbaring, een uiting van wat Gods 
Geest in de "geestelijke" kern van de wedergebore.ne tot stand bracht 191''). 

Als openbaring derhalve van het wonder der particuliere genade in het 
hart der uitverkorenen, en zo als een openbaring, een gestalte, van het 
Koninkrijk der hemelen. En, daar Kuyper dit "geestelijk" rijk der parti
culiere genade steeds onmiddellijk in verband stelt met zijn eeuwigheids
bestemming en met zijn volledige uitwerking in de "toekomende eeuw", 
daar zal het niet meer bevreemden, dat hij in deze "christelijke" activiteit 
ook ziet een vooruitgrijpen des geloofs op het rijk, dat komt, en een 
arbeid van uit "de krachten der toekomende eeuw" 196). 

Eerst nu komt het bij Kuyper tot de eigenlijke plaatsbepaling van het 
"Pro Rege" op het terrein der gemene gratie. Eerst nu kan hij van een 
eigenlijk "christelijke cultuur" en "christelijke activiteit" op het terrein 
van het zichtbaar-tijdelijke spreken 197). Eerst nu kan hij de principiële 
antithese van het rijk van Christus en het rijk dezer wereld, welke haar 
oorsprong vindt in de principiële antithese van het Mystieke Lichaam van 
Christns met het in Adam in zijn geestelijke wortel van God afvallige 
mensengeslacht, ook zien doorwerken op het "brede" terrein van het 
tijdelijk-zichtbare leven :198). 

Positief, in stellige zin betekent deze christelijke activiteit, die zich 
van het geestelijk centrum der particuliere genade uit richt op dit tijdelijke 
leven, zich daarin uitwerkt, en daarin uitbreidt, en die de schatten der 
gemene gratie (en derhalve van de schepping en haar vele mogelijkheden) 
uitbuit als materiaal voor een echt "christelijke" cultuur, een nieuwe en 
eigen wijze van dienstbaarstelling van het rijk der gemene gratie aan 
het rijk der particuliere genade 199). Positief bundelt Kuyper heel deze 
activiteit, in haar vele uitingsmogelijkheden, samen in het (christelijke) 
"Pro Rege" : Voor Koning Jezus. 

Voor die Christus, Die als Verlossingsmiddelaar en verhoogde Messias 
"alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde" 200). Positief vindt 
hier de meest innige en vruchtbare samenwerking van gemene gratie en 
particuliere genade plaats: de gemene gratie, die de structuren der tijdelijk
zichtbare schepping in stand houdt en ontplooit, en de particuliere genade, 
die op de basis van zulk een voorbereidend werk der gemene gratie, tot 
lof en prijs van de Christus deze cultuur tot hoger, rijker en edeler ont-

]94) Rv. G. G. Il, 279, 287 e.v., 350, 665 e,v. 
195) Cf. G. G. Il, 337, 644, 654 e,v.; lIl, 330, 338, 
196) G. G. H, 689. 
197) CL S. J. Ridderbos, a, W., blz. 127, noot 6; blz. 160 e.v. 
198) Cf. G. G. lIl, 527/8; 569. 
199) Rv. G. G. IIT, 149, 570/1. 
2(0) B.v. G. G. lIl, 281, maar vooral in Pro Rege, b.v. I, 370, 526, 567; lIl, 582. 
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wikkeling brengt 20:l} Niet in de eerste plaats ter wille van deze ontwikke~ 
ling. Maar in de eerste en alles beheersende plaats, om daarmede te open~ 
baren, wat de genade in Christus vermag ook op het terrein der "alge"' 
meen" -menselijke cultuur 2()2). 

Ook nu breekt dit "Pro Rege" niet, zoals bij de doperse revolutionnairen, 
de scheppingsstructuren af, om een "vreemd" Rijk te vestigen in het do
mein der schepping, maar dit "Pro Rege" harmonieert juist met de hoogste 
ontplooiing van wat in de schepping als mogelijkheid en als roeping be
sloten ligt. En dit "Pro Rege" zet tot zulke ontplooiing aan. Daarom is 
hier, en hier in eigenlijke zin, sprake van "christelijke cultuur", van 
christelijke staatkunde, van het christelijk huisgezin, van christelijke 
wetenschap enz. enz. W:l). Van uit de wedergeboorte 20-1), maar naar de 
ordinantiën van het creatuurlijk leven, naar de scheppingsordinantiën, 
zoals zij door de gemene gratie gehandhaafd en ontwikkeld worden. De 
bestemming van het tijdelijk-zichtbare, de innerlijk "culturele" bestem
ming, haar creatuurlijk-natuurlijke bestemming valt hier samen met de 
bestemming der particuliere genade: de eer en heerlijkheid van de ver
hoogde Christus en in Hem van de Drieënige God des heiis. Maar ditmaal 
dan toch zo, dat deze culturele activiteit tenslotte uitmondt in de ver
hoging van de Koningsheerlijkheid van Jezus Christus, de Zaligmaker 
der wereld. 

Hier verliest de particuliere genade haar uitsluitend spiritualistisch 
karakter, hier verliest zij ook alle uitsluitend eschatologische doelstelling, 
cm van enig oorspronkelijk individualistisch karakter maar te zwijgen. 
Maar hier breidt zij zich van haar centrum, en zonder de betrokkenheid 
op het hiernamaals als haar volheerlijke Openbaring en verwerkelijking 
één ogenblik te verwaarlozen, uit over de arbeid en het leven op het terrein 
der gemene gratie. Hier is de christelijke cultuur niet in strijd met de ver
wachting van de nieuwe aarde, hier is het christelijk roepingsbesef voor 
deze tijdelijk-zichtbare werkelijkheid nooit zonder het christelijk pelgrims
lied 2(15), hier is het geestelijk centrum der particuliere genade niet ver
vlakt terwille van een cultuurleven in de breedte en aan de oppervlakte, 
maar hier is ook dat centrum niet langer wars en afstotend geplaatst tegen
over (christelijk) culturele activiteit. 

Hier heeft Kuyper bereikt, wat hem van den beginne aan voor ogen 
stond: met behoud van de mystiek der particuliere genade en van de 
eschatologie der heilsverwachting een prikkel te vinden voor christelijke 
activiteit op het terrein der gemene gratie. In de wereld, en niet van de 
wereld. 

"Pro Rege" en antithese 
Zoals wij zeiden, geeft Kuyper in het "Pro Rege" positief-stellig uit

drukking aan deze zijn idee ener eigenlijk christelijke cultuur. 
Daar.naast echter kent hij ook de negatieve, antithetische uitdrukking 

voor deze zelfde grondovertuiging. In zijn leer der antithese. 

201) Dit is wel de doorgaande teneur van heel Pro Rege; maar het is ook in G. G. 
aanwezig, b.v. Il, 348. 

W2) B.v. G. G. Il, 341, 355. 
2(3) B.v. G. G. IT, 672. 
2(4) C.f. vooral Kuypers idee ener christelijke wetenschap in Encycl. H, 97 e.v. 
205) B.v. Pro Rege Il, 96 e.v. 
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En wel vooral in die der organisatorische antithese op het terrein van 
het zichtbaar-tijdelijke. 

Dat deze antithese fundamenteel en onloochenbaar bestaat in het ge
bied van "het geestelijke", staat voor Kuyper onomstotelijk vast. Met 
Augustinus kent hij de diepe antithese tussen het Koninkrijk der genade 
en het rijk der wereld, tussen deze (onzichtbare) kerk en de mensheid, 
die in Adam en zijn zondeval begrepen is, tussen de "nieuwe mensheid" 
en de aan dood, gericht en vijandschap tegen God overgegeven mens
heid 2(6). 

Maar dat deze antithese ook op het terrein der gemene gratie tot open
baring komt, en zelfs van zulk een machtige invloed kan zijn, dat het rijk 
dezer wereld de schatten der gemene gratie uitbuit, om juist aan het rijk 
van de Christus Gods, aan het "Pro Rege" de laatste bestaansmogelijk
heid te ontnemen, is een overtuiging, die bij Kuyper al dieper post
vatte 2'(7). Wij krijgen de antithese al meer en meer juist op het terrein 
der gemene gratie thuis. De positieve arbeid van het "Pro Rege" op dit 
terrein zal al meer tegenstand ondervinden en al meer een organisatie 
van de krachten en schatten der gemene gratie tegenover zich vinden, 
die er op uit is, deze positieve arbeid te belemmeren. 

Kuyper schept zich de ruimte voor deze overtuiging, door op het ter
rein der gemene gratie een tweedeling aan te brengen: enerzijds het ge
bied der verstandelijke en technische cultuur, andererzijds het gebied der 
zedelijke cultuur. Met de voortgaande ontplooiing van deze verstandelijk
technische heerschappij over het rijk der anorganische .en organische na
tuur zal een verval der zedelijk-burgerlijke samenleving hand in hand 
gaan. Een verval van de "hogere waarden" der mensheid 2(8). En daarom 
ook een bewuste antithese tegen het rijk van Christus, omdat christel,ike 
cultuur juist deze hogere waarden handhaaft, aankweekt en beoogt. 

Maar bovendien zal de vijandschap tegen de Christus al meer toenemen. 
En daarom een uitbuiting van het rijk der gemene gratie, die ongelovig 
zich richt tegen de Naam van Christus en tegen de Christus-belijders, een 
misbruik der gemene gratie 2(9). 

Dat roept de christen op tot de antithese. Tot de onderkenning dezer 
antithese. Dat geeft aan het "Pro Rege" zijn strijdkarakter. Hoe onver
holener deze vijandschap tegen Christus en tegen de bederfwerende in
vloed van het christendom op het terrein der "hogere" cultuur tot open
baring komt, hoe duidelijker de roeping ener eigen organisatie van het 
christendom op het publieke erf des levens ons zal toespreken en verenigen 
achter het "Pro Rege" 210). 

Kuyper scheert hier wel eens de lat. Zo acht hij het, om wille van de 
hechtere aaneenslt1iting der christenheid achter dit "Pro Rege" op weten
schappelijk gebied, "gelukkig" 21.1), dat dit ongelovig karakter van het 
"misbruik" der gemene gratie al driester aan de dag treedt. Daarmee ver
liest immers de verleiding van een versmelting van christendom en huma
nisme aan innerlijke kracht. 

2(6) Zie b.V. Encycl. Il, 97 e.v.; G. G. Il, 23. 
207) B.v. Pro Rege lIl, 225. 
208) G. G. I, 415 e.v., 431/2, 447-450, 455/6. 
209) G. G. I, 452. 
210) Zo vooral Pro Rege, b.v. lIl, 184 e.v. 
211) G. G. TIl, 528. 

A. S. XXIV 5 
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Maar, hoe sterk de christenheid in d"ze antithetische houding ook ge
worpen moge worden, dit betekent niet, dat haar "Pro Rege" niet te
gelijkertijd inhoudt een worsteling om het behoud van de hoogste waar
den der gemene gratie voor heel het land en heel het volk, ja voor heel 
de mensheid in deze bedeling. Eigenbaat is hier niet het motief m). De 
eer van Christus is in deze bedeli.ng steeds een zegen voor heel de mens
heid, voor de ongelovige niet minder dan voor de gelovige. Er wordt ook 
en juist in deze antithese geworsteld om "heel het Nederlandse volk", om 
de wereld, om de versterking, verrijking en ontplooiing van de gemene 
gratie voor het gemene terrein en het "gemene" volk. Dit aspect heeft 
Kuyper, ook wanneer het "Pro Rege" en de oproep tot de aanvaarrling 
der antitheó-e hem bezielt, geen moment uit het oog en hart verloren ~12). 

En hier, bij dit "Pro Rege", deze antithese op het zichtbaar-tijdelijke 
terrein der gemene gratie, hier klopt het hart van Kuyper en van zijn 
leer der gemene gratie. Al het andere, wat uit en in zijn leer der 
gemene gratie volgt, is voor hem nevenzaak, vergeleken met dit waar
achtig christelijk gebruik van de gaven der gemene gratie. 

Dat blijkt o. a. uit de wijze, waarop hij reageert, wanneer deze eigenlijke 
betekenis der christelijke cultuur, der christelijke politiek enz. in gevaar 
geraakt, omdat de vroegere, die van ecn gemene-gratie-cultuur, welke 
van de vruchten der particuliere genade in indirecte zin geniet, doch 
welke niet op directe wijze uit de wedergeboorte opkomt, er tegen in het 
geweer wordt gebracht. Zo kan de openbare school zichzclf in de 
tweede zin van het woord - als "christelijke" school aatldienen. En zo 
kan men op deze wijze Kuyper met Kuyper bestrijden. De christelijke 
"school met de Bijbel" bestrijden met de "christelijke openbare" school 
in een "christelijk land" 213). 

Als deze bedreiging Kuypers liefde en keuze voor de School met de 
Bijbel te na komt, dan ontziet hij zich niet, zijn vroegere idee ener christe
lijke school, ener christelijke cultuur en van een christelijk land als on
geldig en misleidend te schrappen en te bestrijden 214). Stellig was ze ook 
niet door Kuyper bedoeld, om de "school met de Bijbel" er door over
bodig te maken. Men mag - zo zouden wij o. i. hier Kuypers houding 
èn overtuiging willen samenvatten - de idee ener gekerstende gemene 
gratie niet mobiliseren tegen zijn idee ener volwaardige en eigenlijk-christe
lijke cultuur, die uit de levende bronnen der particuliere genade opkomt. 
Omdat, wie zulks doet, daarmede bewijst, dat hij een ongelovig, anti
christelijk gebruik, en derhalve misbruik maakt van wat Kuyper onder 
gekerstende gemene gratie verstond. Om misverstand dan uit te sluiten, 
is het verkieslijk hieraan eens en voor al het praedicaat christelijk, dat 
er slechts in oneigenlijke zin aan toegekend was, te ontzeggen. Tot ver
heldering van de stand van zaken, tot verdieping van het besef, dat de 
christen al meer de antithese thuis krijgt, en tot verlevendiging van het 
"Pro Rege". 

212) B.v. G. G. Ir, 246, 277; Irl, 405. 
213) Ook niet in Pro Rege. 
214) Zie S. J. Ridderbos, a. W., blz. 160 e.v. 
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De critische vraag 
Maar intussen mag ons de critische vraag niet ontglippen, of Kuyper 

naast de opsomming van deze beide onderling zeer verschillende wijzen, 
waarop in feite z. i. de particuliere genade op het terrein der gemene 
gratie werkzaam is, ook in staat bleek te zijn, deze afdoende te verklaren 
met behulp van zijn leer der gemene gratie en van het "Pro Rege". 

Een vraag, die Hepp noch Ridderbos zich stellen, maar die reeds jaren, 
voor zij over gemene gratie schreve.n, door Van Ruler was opgeworpen, 
en in ontkennende zin was beantwoord. Zij bleven echter het antwoord 
aan Van Ruler schuldig, en gingen, ten onrechte, op Van Rulers uiteen
zettingen te dezen niet in. \Vaarschijnlijk, omdat zij, na geconstateerd te 
hebben, dat Kuyper geen "dopers" dualisme leerde, daarna ten onrechte 
er geen oog meer voor hadden, dat in zijn visie op de verhouding van 
gemene gratie en particuliere genade een polair dualisme doorgaans aan
wezIg was. 

Dat is reeds daarom te betreuren, omdat deze vraag het hart der zaak 
aangaat, en ook in engere kring der geestverwanten van Kuyper aanleiding 
tot verschil van mening, ja van standpunt werd. 

Van Ruler nu schrijft: "Toch komt met verdubbelden aandrang 
de vraag naar voren, die we ook reeds in het derde hoofdstuk stelden, 
waarin dan nu de inwerking van de bovennatuurlijke krachten der parti
culiere op de natuurlijke krachten der gemene gratie bestaat" 215). "Nu 
moet dan gezegd worden, niet waarom men een christelijke cultuur wil, 
maar wat men daaronder verstaat. En in het antwoord dat op deze vraag 
gegeven wordt wreken zich al de spanninge.n der beginselen, welke ten 
grondslag zijn gelegd. De particuliere genade heeft een té sterk eeuwig
heidsaccent gekregen om nog duidelijk-zichtbaar te kunnen verschijnen in 
de wereld van het tijdelijke. De gemeene gratie is te hecht vastgeklonken 
<lande schepping om de invoeging van een materieel stuk particuliere ge
nade te kunnen verdragen, zóó, dat de breuk niet steeds zichtbaar 
blijft" 2lG). En: "Eenerzijds heeft K. aanvankelijk de particuliere genade te 
wezenlijk in het mystieke leven der ziel laten schuil gaan, om haar later 
weer als cultuurvormende factor op het terrein der geschiedenis te kunnen 
demonstreeren. En andererzijds heeft K. consequenterwijze de gemeene 
gratie aanvankelijk té positief als dé verklaring van Gods regiment over 
het buitenkerkelijk leven geproclameerd, om haar later weer kwijt te 
kunnen raken of ook maar op de tweede plaats te kunnen krijgen. De 
particuliere genade kan hij er nooit goed in krijgen, en de· gemeene gratie 
kan hij er nooit voldoende uit krijgen - in en uit de christelijke cul
tuur" 217). 

Wat hiervan en hierop te zeggen? 
\Vanneer wij beide wijzen, waarop Kuyper de invloed en betekenis der 

particuliere genade voor het terrein der gemene gratie tekent, in over
weging nemen, kan niet ontkend worden, dat Kuyper een ombuiging van 
zijn aanvankelijk uitsluitend spiritualistische en eschatologische visie op 
de particuliere gen "de heeft moeten voltrekken. Zo sterk, dat hij, dank 
zij deze ombuiging, dan kan spreken over een "vol ontwikkelde particuliere 

215) A. W., blz. 163. 
21(1) A. W., blz. 97. 
21'7) A. W., blz. 98. 
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genade", en dat, omdat zij niet tot het "geestelijk-innerlijke" en niet tot 
het hiernamaals beperkt blijft, maar zich "uitbreidt" op het terrein der 
gemene gratie, zich dit gewone leven tot instrument kiest en dienstbaar 
maakt aan de particuliere genade van het "Pro Rege". Maar vanzelf 
spreekt het, dat Kuyper dan ook van het terrein der gemene gratie moet 
leren, dat de verhoogde Christus Koning der gemene gratie is, en rechtens 
aanspraak mag maken op zulk een dienstbaar stelling der gemene gratie 
aan Zijn Koningsheerschappij 218). Met de leer dat de gemene gratie 
slechts in Hem als Zone Gods en als Scheppingsmiddelaar gefundeerd 
is, kan Kuyper nu niet meer uitkomen. Hij moet zich hierin corrigeren. 
En hij doet het dan ook, hoezeer slechts spaarzamelijk. Ook Ridderbos 
kan voor deze consequentie niet meer uit de weg, en brengt deze correctie 
op Kuypers doorgaande leer in zijn proefschrift aan 219). Ondanks zijn 
vermaning dat men Kuyper in heel de gecompliceerdheid van zijn denken 
aanvaarden moet 220). 

Wat echter Van Ruler verwaarloost is, dat Kuyper deze correctie reeds 
aanbracht. Ja, dat hij te goeder ure zelf leerde, dat Christus als Ver-
10~singsmiddelaar niet maar slechts recht heeft op het centrum, het geeste
lijk middelpunt van de mens, maar in beginsel heel de creatuurlijke werke
lijkheid tot nieuwe wortel is, en Hoofd van het "menselijk geslacht". Het 
nieuwe Hoofd 221). 

Daarmede doorbreekt Kuyper zelf de polair-dualistische tegenstelling 
tussen particuliere en gemene gratie. Daarom kan hij, krachtiger in zijn 
Pro Rege dan in zijn De Gemeene Gratie stellen, dat wij op heel het 
terrein der gemene gratie in dienst van Christus staan 222). 

Kuyper heeft tussen beide visie's geweifeld. Zelf sprak hij het uit, dat 
meerder licht te dezen zeer gewenst was 223). 

Men zal in Kuyper juist moet~n bewonderen, dat hij eigen aanvanke
lijke grondconceptie - de duaal-polaire - daar corrigeerde en verving, 
waar hem duidelijk werd, dat zij hem innerlijk belette, op het terrein der 
gemene gratie van waarachtig christelijke activiteit te kunnen spreken. 
Dan laat hij zich ook door zichzelf en eigen ideeën-wereld de wet niet 
stellen, maar dan doorbreekt hij deze zijn schadelijke vooronderstelling, 
en stroomt bij hem het werk des Geestes in Zijn particuliere genade 
ook over de velden van het tijdelijk-zichtbare leven. 

Van Ruler, die deze zelfcorrectie van Kuyper niet in rekening brengt, 
heeft daardoor in zijn conclusies Kuyper geen recht gedaan. 

Maar ongetwijfeld heeft Van Ruler gelijk, wanneer hij zegt, dat Kuyper 
de particuliere genade er nooit goed in kan krijgen, en de gemene gratie 
nooit goed er uit. Dat komt echter, omdat Kuyper de particuliere genade 
in opzet te eng bond aan het "bovennatuurlijke" en nieuwe, en er te 
weinig acht op gaf, dat reeds de richting-veranderende werking der parti
culiere genade - waardoor het leven op het terrein der gemene gratie 
weer godsdienst werd en als godsdienst in Gods genadeverbond beleefd 
en bedoeld - van beslissende betekenis en waardij is voor alle activiteit 

218) A. W., blz. 115. 
219) B.v. Pro Rege lIl, 25. 
220) A. W., blz. 297 e.v. 
221) A. W., blz. 328. 
22'..1) C.f. G. G. Il, 183. 
223) Pro Rege Il, 527. 
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op het terrein der gemene gratie. Zeker, Kuyper spreekt hier weer van 
"middellijke god~dienst" 224), maar hij heeft niet voldoende dit element naar 
voren gehaald, om daardoor een "abstracte" gemene gratie, welke als 
zodanig niet tot waarachtige godsdienst leidt, doch slechts tot een be
arbeiding der scheppingsmogelijkheden, buiten de deur te houden. 

Nu geeft Kuyper, door zijn strakke, veelal wijsgerige onderscheiding 
tussen de wezensgroncl der particuliere genade als bovennatuurlijk en in 
wezen behorend tot het rijk der heerlijkheid - de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde en de gemene gratie, die het "wezen" der creatuurlijk
heid niet te boven gaat, gerede aanleiding, hem te verwijten, dat hij de 
particuliere genade "er nooit genoeg in kan krijgen". 

Maar dit is niet de enige Kuyper. Men tekent Kuyper pas ten volle 
als men ziet, dat hij voor dit probleem, dat hij zichzelf opgaf, geen 
halt hield, maar doorstootte tot de belijdenis ener echt christelijke 
activiteit ook op het terrein der gemene gratie. De vreze des Heren, 
niet te onderscheiden van de belijdenis en beleving van Jezus Christus 
als onze Heer en Koning, is totalitair en omspant niet alleen het 
mystieke leven en niet alleen het leven in het hiernamaals, maar zij 
omspant ook ons leven "op alle terreinen des levens" in deze bedeling. 
Deze fundamenteel gereformeerde belijdenis heeft hem nooit begeven, 
maar heeft hem over de barricade, die zijn polair-dualistische visie op 
de verhouding van de beide terreinen der particnliere genade en der 
gemene gratie opwierp dan, wanneer het spannen ging, heen ge
holpen 225) • 

Maar nimmer zo, dat hij de gemene gratie op het terrein van het 
creatuurlijke leven eigenlijk moest kwijt raken, en dat het Kuyper niet 
gelukt is, "de gemene gratie er voldoende uit te krijgen" 22H). Immers, dit 
is hem niet gelukt, omdat hij het ook nooit heeft gepoogd of beoogd. 
K uyper wachtte zich wel voor dat "christelijk ghetto", waar Van Ruler 
hem en zijn geestverwanten in wil drijven. Hij wachtte zich wel voor een 
aanvaarding en erkenning van een doperse en gnostische idee der "chris
telijkheid" als revolutionnair, contra-creatuurlijk leven. Hij hoedde zich 
er wel voor, de christelijke activiteit van de kerk als organisme te zoeken 
in het buitenissige en in het overtroeven van de eenvoudige en "ge
wone" (!) gehoorzaamheid aan de scheppingsordinantiën. Zijn "Pro Rege" 
en zijn leer der antithese zijn steeds innerlijk verbonden geweest met 
de aanvaarding en erke.nning dezer scheppingsordinantiën en der schep
pingsstructuren en niet met een denkbeeldige, vermeend "christelijke" 
wereld. 

Slechts op deze wijze kende Kuyper geen tegenstrijdigheid tussen schep
ping en verlossing, tussen gemene gratie en particuliere genade. De schep
ping moest er vooral niet "uit", en de verlossing moest vooral niet lood
recht op Gods scheppingswerk staan. 

Wanneer dan ook Kuyper het heimwee der christenheid naar het einde 
van haar pelgrimschap en naar het Koninkrijk der glorie geen ogenblik 
verloochent, dan kan hem dit meer dan eens verleiden, de particuliere 

224) G. G. lIl, 280. 
225) Pro Rege I, 193. 
22;;) G. G. I, 468, c.f. Il, 679/80; 657, 658; lIl, 19. 
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genade a. h. w. te zien als de genade, die ons buiten dit leven om 2'l7) 
brengen wil tot het rijk der glorie, maar ook deze verleiding weerhoudt 
hem niet, te zijner tijd het tegendeel te stellen en te leren, dat de weg 
naar het Jeruzalem dat boven is, dwars door dit leven en dwars door deze 
tijdelijke werkelijkheid leidt, en dat deze pelgrimstocht de arbeid vraagt 
van de "godsdienst" der dankbaarheid, die zich aan dit leven en zijn door 
God gestelde structuren en ordeningen wijdt met alle krachten 228). 

Kuypers "De Gemeene Gratie" en "Pro Rege" leggen getuigenis af 
van zijn religieus begeren, aan een levensvreemd en onvruchtbaar 
christendom te ontkomen, en opnieuw voor de in zijn dagen nog al te 
zeer aan deze levensschuwheid en valse wereldverachting gekluisterde 
christenheid de weg te banen, waardoor zij het zout der aarde en het 
zuurdeeg der wereld 229) zou zijn. Dit althans als hun christelijke roe
ping zouden leren zien. 

Als Kuyper dan bescheiden en vol werkelijkheidszin, maar tegelijk in 
overeenstemming met Schrift en confessie leert, dat er slechts "een aan
vankelijke doorbreking van de krachten der Particuliere genade in de 
zichtbare dingen reeds hier" '230) verwacht en geleerd mag worden, dan 
dient hij te dezen ter waarschuwing voor al die christelijke activiteits
Ieraren, die de betekenis der christelijke activiteit in het wereldleven niet 
naar hoedanigheid, maar wel naar omvang geducht overschatten. 

Maar dit neemt niet weg, dat Kuyper er nu niet voor terugschrikt, 
zijn leer van het zelfstandig doel der gemene gratie a. h. w. weer terug 
te nemen, en te schrijven: "Buiten de particuliere genade zou de gemeene 
gratie geen doel hebben gehad" 231). Evenmin, om te schrijven: "Niet de 
gemeene genade, maar het herstel der particuliere genade heerscht" 232). 

En om dan, in een passage, waarin hij kennelijk worstelt om zijn binding 
aan het zelfstandig doel der gemene gratie niet geheel ongedaan te maken, 
en om toch ook de Zone Gods als Middelaar der verlossing tot Koning der 
gemene gratie te erkennen, zonder een de mens en zijn zaligheid in het mid
delpunt plaatsend christelijk individualisme te bevorderen of in het gevlij te 
komen, te schrijven: "In dien zin dient derhalve erkend, dat de gemeene 
gratie slechts een uitstraling is van de particuliere genade, en dat al haar 
vrucht in de particuliere genade invloeit" 232). Zo ook: "Toch vergete 
niemand, dat de particuliere genade steeds het hoogste blijft, de kern en 
het middelpunt is, waarom ook de gemeene gratie zich beweegt" 2a:1). Of 
ook: "Dat die stilling van den toorn Gods door de gemeene gratie moge~ 
lijk is, vindt zijn verklaring uitsluitend in de particuliere genade. Het 
gaat alles om den Christus" 2!l4). Daarom werkt de gemene gratie samen 
met de particuliere genade "ter wille van de inwerkingen van het Konink
rijk Gods" 235), en kan Kuyper zelfs de gemene gratie een teken van het 
Koninkrijk Gods noemen 286). 

227) Zo Van Ruler, a. W., blz. 115. 
228) B.v. G. G. rIL, 307/8: "afgescheiden van de zaligheid ... ". 

o 229) B.v. G. G. I, 468; lIL, 19; c.f. S. ]. Ridderbos, a. W., blz. 264 . 
. 2:J0) G. G. H, 689. 

231) G. G. I, 499. 
23"2) G. G. I, 224. 
23:l) G. G. I, 220. 
234) G. G. H, 420. 
235) Zie G. G. I, 490 en 496. 
236) G. G. I, 490. 
237) G. G. II, 183. 
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Kuyper zelf wil van het dualisme tussen natuur en genade meer dan 
eens bevrijd worden, en hij ziet dan de weg ter bevrijding enkel in de 
erkenning, dat door de particuliere genade de eens door God geschapen 
wereld "in haar levenskiem hersteld en van den kanker in den wortel 
gezuiverd wordt" 2:l7). Daarom kan Kuyper in dit verband reeds spreken 
van de "aloude eens door God geschapen, en door ons verdorven wereld 
van Adam, die in Christus gered (is)" 'las). 

En, om nog één citaat te geven, Kuyper is zelf het duaal-polaire den
ken, dat hem overwegend in opzet en uitwerking beheerste en bleef achter
volgen, toch ook weer wars. Hij wil er vrij van komen. Hij wil tenslotte 
latcn zien "dat genade en natuur bijeenhooren en dat ge de genade niet 
in haar rijkdom kunt doorzicn, als ge niet speurt, hoe haar wortelvezelen 
overal in de vocgen en scheuren van het leven der natuur indringen. En 
dicn samenhang nu, dien kunt ge niet waarmaken, zoo ge bij de genade 
het ecrst op uw ziclczalighcid, en nict allereerst op den Christus Gods ziet. 
Daarom is het dan ook dat de Schrift er ons gedurig op wijst dat de Zalig
maker der wereld tevens de Schepper der wereld is. Ja, dat hij daarom 
alleen haar Zaligmaker kon worden, omdat hij haar Schepper was. N atuur
lijk, niet de Zoon des menschen, niet het Vleeschgeworden Woord schiep. 
Ook in den Middelaar was al het menschelijke geschapen, creatuur lijk, 
gelijk het in ons creatuurlijk is. Maar de Schrift wijst er dan toch telkens 
op, dat deze eerstgeborene uit de dood en tevens de eerstgeborene der 
schepping is, en dat het Vleeschgeworden Woord toch altoos was en bleef 
datzelfde eeuwige Woord, dat bij God en God was, en waarvan ge
schreven staat, d:ü zonder dat Woord geen ding gemaakt is, dat gemaakt 
is. Daar hebt ge dus de aansluiting van Christus aan de natuur, omdat 
hij haar Schepper is, en tevcns de aansluiting aan de genade, omdat hij 
herscheppcnd in die natuur den rijkdom der genade openbaarde" 239). 

Geen wonder, dat Kuyper juist in dit verband met kracht en klem be
strijdt, dat ons levcn in de wereld en voor de wereld iets zou zijn dat 
"naast onze christelijke religie staat" 240), cn daartegenover belijdt, dat 
"Christus onze Zaligmaker niet enkel met onze ziel, maar ook met ons 
lichaam te maken heeft; dat alle ding in de wereld van Christus is en 
door hem wordt opgeëischt" 241). 

Maar bovendien: Van Ruler heeft onvoldoendc, ja géén rekening ge
houden met Kuyper, wanncer deze dc polaire spanning tussen particuliere 
genade en gemene gratie in beginsel overwint en verwijdert, juist in zijn 
leer der particuliere genade. NI. dan, wanneer Kuyper de werking der 
particuliere genade in de wedergeboorte niet wil zien als een wezensomzet
ting, doch als een diep-religieuze omzetting van de "binnenste spil" van 
ons bestaan, waardoor weer rechtgezet wordt, wat door de zonde in zijn 
tegendeel was omgezet, zoals hij in De Gemeene Gratie leert 242). 

Dan toch wordt zijn vraagstelling geen polair-dialectische, als hij nu 
Haagt, hoe deze omzetting in dit "onzichtbaar-kleine, maar alles beheer
schendc middelpunt" nu ook doorwerken kan naar de omtrek, d. i. hoe een 

2:~8) G. G. II, 183. 
239) G. G. I, 228. 
240) G. G. I, 226. 
241) G. G. I, 228. 
2'12) G. G. Ir, 298. 
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\vaarachtig christelijk leven uit zulk een wedergebooorte, die geen "anders
zijn", geen wezens- en zijnsverandering teweeg brengt, kan opbloeien. Dan 
overwint Kuyper geen enkele innerlijke spanning, als hij schrijft: "En 
deze onderscheiding (n.l. die tussen middelpunt en omtrek) nu maakt het 
ons mogelijk, ons voor te stellen, hoe er een wijziging tot stand kan komen 
in die kiem, in dat ééne punt waarvan de actie uitgaat, zonder dat er 
voorshands in dien breed en omtrek nog verandering te bespeuren valt. 
Maar gaandeweg wordt die verandering in het middelpunt voltooid, wint 
daardoor in kracht, begint zich ook in de levensuitingen te openbaren, 
en zoo wordt dan tenslotte die verandering of vernieuwing ook in heel 
dien breeden omtrek merkbaar" 243). 

Hier en dat juist in zijn leer van wedergeboorte en particuliere ge-
nade - is Kuyper zijn doorgaande problematiek van een polair-dialec
tische verhouding tussen herschepping en schepping radicaal en principieel 
te boven. 

Resumerende concluderen wij, dat Kuyper alle aanleiding geeft, Van 
Ruler er toe te brengen te schrijven, wat hij schreef. Maar niet minder, 
dat Kuyper meer dan eens er aanleiding toe geeft, Van Ruler indachtig 
te maken, dat hij dusdoende maar de halve Kuyper beschrijft. Dat er ook 
een andere Kuyper is. Een Kuyper, die in beginsel het polair-dualistisch 
denken over de verhouding van herschepping en schepping te boven is. 
Inzonderheid wanneer hij schrijft, dat de particuliere genade "de schepping 
in haar wortel herstelt" 244). 

Dan is de Kuyper van Van Ruler, de Kuyper van de particularistische, 
eschatologische en spiritualistische leer der particuliere genade, een mis
tekening van de ware, in elk geval van de hele Kuyper. 

Kuyper zelf heeft met de verzoening van beide lijnen in zijn denken 
geworsteld. Dat was hij zichzelf helder bewust ter zake van de vraag naar 
de plaats en de betekenis van de verhoogde Middelaar voor het gebied 
der gemene gratie 245). Tegenstrijdige verklaringen zijn hiervan het gevolg. 

Geen waar geestverwant van Kuyper, die bij deze tegenstrijdige ver
klaringen halt kan houden 246). Hij zal moeten kiezen. En wij voor ons 
willen het niet verhelen, dat een restauratie van Kuypers leer der gemene 
gratie, waarin deze tegenstrijdigheden niet meer voorkomen, op geen 
andere wijze zal mogen geschieden, dan in de weg ener volwaardige uit
werking van wat Kuyper schreef over de Christus en over de particuliere 
genade, die "de schepping in haar wortel herstelt". 

Dan zal de gemene gratie nimmer haar doel meer in zichzelf mogen 
vinden. Dan zal zij ook in haar oorsprong nimmer meer buiten de parti
culiere genade gesteld mogen worden 247). Dan zal zij wel degelijk be
leden moeten worden als ern werk Gods, waardoor Hij Zijn scheppings-

243) G. G. Il, 299; c.f. Il, 59, 65, 68. 
244) G. G. Il, 183. 
245) G. G. lIl, 280. 
246) V. Hepp, a. w., blz. 70: "Of we dan de mogelijkheid van inconsequentie bij 

Kuyper ontkennen? Natuurlijk niet. Maar men moet toch te veel respect hebben voor 
zijn figuur om er aan te gaan knoeien. Indien Kuyper inconsequenties heeft, dan is 
ook Dr Kuyper met die inconsequenties de echte." Wij vragen: En indien innerlijke 
tegenstrijdigheden? En wij noteren hier een bigotte Kuyper-verering, die de echte 
Kuyper afvalt, en een vals Kuyperianisme ten troon verheft. 

247) C.f. G. G. Il, 420. 
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werk en Zijn scheppingsordinantiën handhaaft en er aan de strijdende èn 
lijdende kerk de weg mede ontsluit, haar strijd "Pro Rege" in deze be
deling te strijden met de wapenen, die God in Zijn algemene genade aan 
haar ter beschikking stelt. Wapenen, die, in weerwil van de buiten God 
haar oorsprong nemende aandrift van de ongelovige, ook door hem ge
smeed worden; een arbeid, waartoe Gods gemene gratie ook hem, in 
zijn gaven en talenten, bekwaamt, en dat - hoezeer door deze ongelovige 
niet bedoeld en wellicht ook niet gewild - in dienst aan de particuliere 
genade. Totdat de toekomst van Jezus Christus samenvalt met de vol
einding der wereld (zie Matth. 24 : 3), en aan deze bedeling een einde 
komt ter verheerlijking van Hem Die op de troon zit en van het Lam, dat 
ons naar ziel en lichaam Zich tot een eigendom kocht. 

VERKLARING VAN WETENSCHAPPELIJKE TERMEN 

Christocentrisch 

corpus Christianum 

dialectiek 

dualisme 

antithetisch-dualisme 

polair-dualisme 

gnostiek 

libertinistisch 

nihilisme 

psychocreationisme 

soteriologisch 

spiritualisme 

thomisme 

met Christus als middelpunt 

organisatie der levensverbanden onder het alles
overkoepelend eenheidsverband der kerk 

denkwijze, welke ja en neen verenigt 

leer, welke tweeërlei oorsprong stelt 

leer, welke uitgaat van twee tegengestelden, welke 
elkander uitsluiten (goed-kwaad, schoon-lelijk, 
waar-vals, vroom-goddeloos) 

de leer, welke uitgaat van twee krachten, welke 
elkaar afstoten en aantrekken 

leer uit de eerste eeuwen na Christus, volgens 
welke o. a. de tegenwoordige wereld minderwaardig 
is, en de hoogste godheid haar oorsprong niet kan 
zijn 

de norm miskennend en overschrijdend 

leer, volgens welke aan ons leven alle zin ontbreekt 

leer, volgens welke de zielen der mensen recht
streeks door God worden geschapen 

met betrekking op het eeuwig heil 

leer, die het "geestesleven" van de mens losmaakt 
van zijn overig bestaan, erboven uitheft, en tot het 
wezenlijke van de mens verklaart 

de in r.k. kring gezaghebbende wijsbegeerte van 
Thomas van Aquino (+- 1225-1274) 

* 
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ENIGE BESCHOUWINGEN OVER DE BETREKKINGEN 
TUSSEN STAATSHUISHOUDING EN VOLKSHUISHOUDING 

DOOR 

L. GÖTZEN 

(Slot) 

Monetair en budgetair evenwicht 
Zou men in een vroeger stadium de druk der belastingen op voelbare 

wijze hebben verminderd, dan zou te dezen ongetwijfeld een meer behoed
zaam beleid moeten zijn gevolgd. Dit was evenwel uit anderen hoofde niet 
zo eenvoudig, omdat de belastingpolitiek niet alleen budgetaire, maar ook 
monetaire doeleinden had te dienen. In de eerste jaren na de oorlog 
kwamen deze doeleinden zelfs in de eerste plaats, daar ons land in een 
ontredderde positie uit de grote ramp te voorschijn was gekomen, zodat 
niet slechts grote budgetaire tekorten bestonden, maar ook een volkomen 
ontwrichte betalingsbalans optrad. Wilde het land niet verzinken in de 
inflatoire zuiging daarvan, dan was herstel van het monetaire evenwicht, 
het in balans houden van inflatoire en deflatoire krachten, primair. 

Daartoe was het derhalve nodig met kracht te streven enerzijds naar een 
herstel van het evenwicht in de betalingsbalans, anderzijds naar het vermin
deren en uiteindelijk opheffen van de grote kastekorten, die zich als gevolg 
van de noodwendige budgetdeficitten in de jaren 1945 en volgende voor
deden en door middel van geldschepping moesten worden gefinancierd. 

Men mag zeggen dat gedurende de tweede helft van 1948 in deze on
gunstige ontwikkeling een keerpunt is bereikt. Grote dank is Nederland 
daarvoor verschuldigd aan de Verenigde Staten van Amerika, die door 
de toekenning van de Z.g. Marshallhulp in de vorm van "grants in aid" 
(schenkingen) en "loans" (leningen) binnen het raam van het Europese 
Herstelprogramma2

), waarvan het eerste "fiscal year" op 1 Juli 1948 
aanving, op krachtdadige wijze hebben medegewerkt aan het economisch 
herstel van tal van landen van Europa, waaronder ook ons land. Maar 
dit herstel zou nooit bereikt zijn, wanneer niet Nederland zelf krachtig 
daaraan had medegewerkt, enerzijds door een sobere levenswijze, ge
steund en geleid door de economische en sociale, de prijs- en loonpolitiek 
der Regering, anderzijds door het aandraaien van de belastingschroef. 

Het doelbewust, tot op zekere hoogte wetenschappelijk hanteren van 
het belastingmiddel heeft de Regering in staat gesteld de inflatiedreiging 
te overwinnen, de rijksbegroting in evenwicht te brengen en de distributie, 
zomede daardoor de consumptie van het nationaal inkomen te stuwen in 
de door haar in het belang van het gehele volk meest gewenst geachte 
richting. De gevolgen van deze krachtige fiscale en financiële politiek, 
zomede van het daarmede gepaard gaande economisch beleid, treden aan 
de dag in het economisch herstel der volkshuishouding, dat zich sedert 
medio 1952 wel zeer duidelijk heeft afgetekend, zodat Nederland einde 
van dat jaar kon afzien van de voor het laatste E. H. P. jaar nog te ont
vangen Amerikaanse steun en in de E. B. U. een steeds toenemende 
crediteurenpusitie is gaan innemen. 

2) Op 2 Juli 1948 werd een Overeenkomst tot Economische Samenwerking gesloten 
tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Koninkrijk der Nederlanden. 
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Ombuiging van het budgetaire beleid 
Heeft dit beleid zich overleefd? Blijkens de millioenennota voor 1954 

beantwoordt de Regering deze vraag bevestigend als zij zegt dat "nu de 
financiële en monetaire situatie van de Nederlandse volkshuishouding 
zich sedert enige tijd kenmerkt door een zekere ontspanning en stabilisatie, 
gezegd kan worden, dat bij de samenstelling van de ontwerp-begroting 
1954 als richtsnoer heeft gegolden het streven om door vergroting van 
de hestedingsmogelijkheden in de bedrijfs- en gezinshuishoudingen de 
levensstandaard van het Nederlandse volk te verhogen en op deze wijze, 
zonder het verkregen monetaire evenwicht in gevaar te brengen, via de 
Rijksbegroting een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een ver
hoging van de nationale welvaart." 

Zij wijst er daarbij op, dat reeds voor 1953 als uitgangspunt heeft 
gegolden "dat het begrotingsbeleid gericht moest blijven op handhaving 
van het monetaire evenwicht en daarmede op een blijvend evenwicht in 
de betalingsbalans." Het verloop der begrotingsrekeningen tot en met 
1952 toont naar ons gevoelen echter duidelijk dat het begrotingsbeleid 
tot dan toe - en dit geldt tot op grote hoogte ook nog voor 1953 - mede 
gericht was op het verkrijgen van een budgetair evenwicht op gewone 
dienst, buitengewone dienst I en L. E. F. en wij constateren dat deze 
laatste doelstelling voor 1954 bewust terzijde is gesteld. Wij gaan daar 
later nader op in. 

Kasverloop 
De invloed, die de financiële politiek in monetair opzicht uitoefent, kan 

niet rechtstreeks worden afgelezen uit de begrotingscijfers, doch deze be
hoeven verschillende correcties om te komen tot het verwachte kasverloop. 
In de millioenennota's wordt daaraan regelmatig aandacht besteed. Een 
voorname plaats wordt daarbij ingenomen door de, uit het systeem der 
Comptabiliteitswet voortspruitende, Z.g. overlopende posten, veroorzaakt 
doordat uitgaven ten laste van een bepaald begrotingsjaar nog in het 
volgende gedaan kunnen worden. Normaliter houden deze posten elkaar 
echter vrijwel in evenwicht. 

Van meer betekenis waren in de na-oorlogse jaren aanvankelijk de on
voldoende materiaal verzorging en de administratieve achterstand, welke 
beide thans practisch verdwenen zijn. Belangrijk is ook de grote achter
stand in belastingheffing geweest, die in de aanvang meer en meer toenam 
en daardoor de inflatoire tendenties versterkte, in de laatste jaren echter 
geleidelijk wordt ingelopen en derhalve juist deflatoir werkt. Voorts vinden 
aanzienlijke betalingen aan en uit de schatkist plaats, die niet over de 
begroting lopen, zoals de mutaties in de vlottende schuld en het opnemen 
van langlopende leningen, waarvan slechts de aflossingen op de begroting 
voorkomen. Ook gaan niet alle begrotingsl11utaties gepaard met kas
mutaties, zoals de afschrijvingen op de materiële activa en de betalingen 
van belasting en aan derden met bewijzen van staatsschuld. 

Tegcnwaardegcldell 
Tenslotte is van groot gewicht geweest - en nog - de wijze van be

steding van de tegenwaarde in guldens der uit de E. H. P. (E. C. A.)-hulp 
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als gift (grants in aid) ontvangen dollarbedragen. Oorspronkelijk zijn 
deze tegenwaardegelden op afzonderlijke rekening bij de Nederlandse 
Bank geplaatst, in afwachting van het sluiten van nadere overeenkomsten 
omtrent hun gebruik met de Amerikaanse regering. Tot zolang kon dus 
de primaire besteding van de ontvangen dollarhulp ten volle haar deflatoir 
effect uitoefenen. 

Bij de gesloten overeenkomsten - telkens voor een zeker deel der 
tegenwaardefondsen - is men erop bedacht geweest dit effect zo weinig 
mogelijk door inflatoire besteding te doorkruisen. Dit is voor een belang
rijk deel bereikt door het aanwenden van grote bedragen voor in de hoofd
of aanvullende begrotingen reeds opgenomen uitgaven. Daarnaast zijn 
aanzienlijke sommen besteed voor de uitvoering van projecten ter ver
hoging van het nationale productievermogen en ter verbetering van de 
betalingsbalanspositie, zoals deelneming van het Rijk in industriële onder
nemingen, versnelling van de Zuiderzeewerken, bevordering van het tech
nisch-wetenschappelijk onderzoek, de volksgezondheid, het tuberculose
vrij maken van de veestapel, agrarische verbeteringen enz. Door deze 
tweede categorie van uitgaven in een gematigd tempo te verrichten, kon de 
inflatoire werking daarvan binnen toelaatbare grenzen worden gehouden. 
Tenslotte is niet minder dan f 400 miIIioen vrijgegeven ten behoeve van 
het herstel van de watersnoodschade, waarvan f 230 millioen voor 1953 
en f 170 millioen voor 1954. 

Deflatoire werl?ing 
Slaat men nog eens het staatje op, waarin de staatsschuld is opge

nomen en houdt men rekening met de daaronder geplaatste noten, dan 
ziet men zich in de schuldvermindering demonstreren dat de gevoerde 
budgetaire en daarmede samengaande monetaire politiek van 1949 tot 
en met 1952 een vrijwel ononderbroken deflatoire werking heeft gehad, 
die in de laatste twee jaren zelfs een versnelling van tempo te zien geeft. 
De miIIioenennota voor 1954 kondigt daarin gelijk gezegd een 
principiële wijzigi.ng aan waar zij opmerkt: "De dekkingswijze vormt 
(namelijk) geen budgetair, doch een financieringsvraagstuk. Het is immers 
lliet het uiteindelijk begrotingstekort, waarvoor dekking zal dienen te 
worden gevonden, doch het werkelijk kastekort van het Rijk, voor zover 
dat door de begroting wordt beïnvloed." Dat betekent met andere woor
den: het monetair evenwicht bewaren op het thans bereikte niveau zonder 
tevens te streven naar een budgetair evenwicht (dat wellicht verdergaande 
deflatie zou veroorzaken). 

Staatsbalans 
In de millioenennota 1945 is een voorlopige staatsbalans opgenomen 

naar de toestand van 30 Juni 1945, in latere nota's gevolgd door balansen 
per 31 December 1947 t/m 1952. Daarin zijn voor zover mogelijk de 
vlottende en vaste activa van de staat opgenomen, de laatste - indien 
daarvoor in aanmerking komende - naar vervangingswaarde minus af
schrijvingen, of taxatie waarde. Het voordeel van deze balansen is, dat 
men op beknopte wijze een inzicht krijgt in de omvang van belangrijke 
categorieën schulden en verplichtingen, van daar tegenover te stellen 
bezittingen en vorderingen, en van de jaarlijkse verschuivingen tussen 
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deze activa en passiva, alsmede in het vermogen. Een nadeel is en blijft 
dat men tal van waardecategorieën niet onder cijfers kan brengen. Van 
belang is wat daaromtrent door Dr D. B. J. Schouten wordt opgemerkt 3) : 

"Bepaald onjuist lijkt het ons slechts aan bepaalde materiële goederen 
een eigenschap van duurzame nutsprestaties toe te schrijven. Talloze on
kosten door de overheid in een bepaald jaar gemaakt, bevredigen de 
collectieve behoeften gedurende een aantal jaren zonder dat een dergelijk 
immaterieel actief in de vermogensbalans van de overheid tot uitdrukking 
kan worden gebracht. 'vVanneer men dan al van de ons inziens foutieve 
stelling wil uitgaan dat het overheidsvermogen in stand dient te worden 
gehouden, dan is het bepaald onlogisch alle kosten ten behoeve van im
materiële activa gemaakt, uit belastingmiddelen te willen bestrijden en 
slechts voor de toeneming van het materiële vermogensbezit een finan
ciering door middel van leningen toe te staan." 

Hoewel deze laatste stelling niet door ons wordt gedeeld WIJ Ln-
tegendeel van mening zijn dat het zelfs aanbeveling verdient bepaalde 
materiële activa uit belastinggelden aan te schaffen - is de opmerking 
over het ontbreken van de immateriële activa in de vermogensbalans van 
de staat naar het ons voorkomt alle overdenking waard. 

Niettemin heeft de uit deze balansen ten aanzien van de schuldpositie 
van het Rijk blijkende trend ontegenzeggelijk betekenis: het nadelig saldo 
van schulden boven bezittingen blijkt als volgt te zijn teruggelopen: 

Saldo 31 December 1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

15.224 millioen 
14.374 
15.066 1 ) " 
10.689 2 ) " 

8.310 
6.407 

1) vordering op Indonesië t. o. v. 1948 verminderd met f 1.500 millioen. 
2) bijzondere mutaties t. o. v. 1949 f 2.964 millioen. 

3. STAATSBEGROTING EN NATIONAAL BUDGET 

Nationaal Plan 
Wij komen thans terug op de plaatsing van de staatsbegroting in het 

raam van het nationale budget, opgesteld naar de methode van de nationale 
boekhouding. De eerste publicatie van het Centraal Planbureau (toen nog 
in oprichting) verscheen in Mei 1946 als "Eerste Nota over het Nationale 
Welvaartsplan-1946". In de loop van dat jaar werden over het Plan-1946 
nog twee nota's bij de Regering ingediend, waarna in September 1946 
verscheen de tweede nota over het Plan-1946. Deze nota viel in twee delen 
uiteen: a het Raamplan 1946--1952 en b het Globaal Plan voor 1947. 

Het Raamplan, in het voorbericht aangekondigd als "een zesjarenplan 
in zeer grote trekken, dat betrekking heeft op de gehele herstelperiode, 
tegen de achtergrond waarvan het plan-1947 is opgetrokken", was een 
ambitieuze poging, ten behoeve van de welvaartsbevordering van ons 
land verder vooruit te zien en plannen te maken dan slechts voor één jaar. 
Echter is in de practijk gebleken dat de politieke en economische wereld
ontwikkeling ook voor ons land zoveel verrassingen van allerlei aard in 
petto had, dat het gehele plan reeds binnen het jaar door de feiten was 
achterhaald. Men heeft dan ook geen verdere poging meer aangewend 

3) Dr D. B. ]. Schouten, De Overheidsfinanciën in de Volkshuishouding, blz. 16. 
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tot de opstelling van zulk een globaal meerjarenplan - zeer terecht o. i., 
omdat ons land zozeer verbonden is met andere landen, en afhankelijk is 
van zoveel krachten en stromingen waarop wij practisch geen invloed kun
nen uitoefenen, dat elke poging bij voorbaat tot mislukking gedoemd schijnt. 

JaarPlannen en beleid 
Het Centraal Planbureau heeft zich nadien terecht beperkt tot de jaar

lijkse opstelling van een centraal economisch plan, ingevolge de \Vet op 
het Centraal Economisch Plan van 1947, welke voorschrijft dat jaarlijks 
zulk een plan, gedefinieerd als een "evenwichtig samenstel van schat
tingen en richtlijnen met betrekking tot de Nederlandse V olkshuishou
ding" zal worden opgesteld. Hoezeer alle voorbehoud moet worden ge
maakt voor de invloed van bij de opstelling onvoorzienbare gebeurtenis
"en op politiek, economisch en monetair gebied buiten en binnen onze 
grenzen, is het toch duidelijk dat de cijfers van deze plannen, die met de 
uiterste zorg worden opgesteld, van grote betekenis zijn o. m. voor het 
door de Regering in het komende jaar te voeren beleid. 

Dit is - zij het o. i. dan ook iets te positief - o. a. uitgedrukt in de 
passage van het voorbericht tot het Plan-1947 welke luidt: "De Regering 
heeft besloten voorshands de in deze nota genoemde cijfers betreffende 
consumptie, investering en buitenlandse handel als uitgangspunt van haar 
beleid op economisch, sociaal en financieel terrein te beschouwen. Hierbij 
hield de Regering volledig rekening met het feit, dat het in deze nota ver
vatte plan het karakter van een taakstelling heeft. Zij wil dan ook een 
woord van waarschuwing met betrekking tot te optimistische verwach
tingen niet achterwege laten." 

Deze waarschuwing is wel zeer op haar plaats gebleken en de Regering 
zowel als de leiding van het Centraal Planbureau hebben uit het daad
werkelijk gebeuren in de achtereenvolgende jaren de lering getrokken 
enerzijds het te volgen beleid niet tè nauwkeurig op de plannen af te 
stemmen, anderzijds een steeds grotere mate van voorzichtigheid bij de 
prognoses te betrachten. Dit alles in aanmerking nemende zijn de plannen 
toch van grote waarde als hulpmiddel voor de beoordeling van de toe
komstige ontwikkeling Vdn het economisch bestel, terwijl daarnaast de 
hij de plannen behorende verslagen een schat van gegevens bevatten 
betreffende deze ontwikkeling, zoals die zich in de werkelijkheid heeft 
voltrokken. 

Middelen en besteding 
Daarvan zij allereerst het volgende staatje 4) betreffende de confrontatie 

van middelen en bestedingen, de "nacalculatie" dus, gegeven (in milliarden 
guldens) : 
--_. __ ._---.~-

4) Voor de niet-geschoolde lezer zij opgemerkt dat in deze opstellingen (en andere 
van het Centraal Plan Bureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek) getracht 
wordt de middelen waarover de gehele volkshuishouding in een bepaald jaar de be
schikking verkrijgt, zomede de besteding daarvan, te berekenen. op zg. macro-econo
mische wijze, d. w. z. met herleiding en samenvoeging van de cijfers tot slechts enige, 
toonaangevende categorieën, die vóór de cijfergegevens worden vermeld. Bij de 
middelen zijn vanzelfsprekend de "bedrijven" het belangrijkst, ofschoon ook de over
heid door haar menigvuldige dienstenverlening op velerlei gebied niet onbelangrijk tot 
de productie bijdraagt. Bij de bestedingen is het de consumptie der gezinshuishou
dingen en van de overheid, die het leeuwendeel opeist. Tegenover de steeds meer 
in omvang toenemende invoer staat de eveneens steeds groeiende uitvoer, die in 1952 
voor het eerst de invoer overtrof. 
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Middelen 
1946 1947 1948 i949 1950 1951 1952 

Productie in bedrijven 7.76 9.68 11.28 12.45 13.94 15.21 15.67 
Productie van de overheid 1.34 1.36 1.34 1.26 1.40 1.51 1.64 
Netto inkomen uit het buitenland 0.22 0.22 0.26 0.41 0.29 0.33 0.35 

Netto nationaal product 9.32 11.26 12.88 14.12 15.63 17.05 17.66 
(factorkosten) 

Kostprijsvcrhogcnde belastingen 
rninus subsidies 0.61 0.81 1.35 1.85 2.12 2.68 2.60 

Netto nationaal product 9.93 12.07 14.23 15.97 17.75 19.73 20.26 
(marktprijzen) 

Afschrijving van bedrijven 0.97 1.28 1.47 1.52 1.68 1.84 2.01 

Bruto nationaal product 10.90 13.35 15.70 17.49 19.43 21.57 22.27 
(marktprijzen) 

Invoer 2.74 4.84 5.88 6.19 9.09 10.82 9.70 

Totaal middelen 13.64 18.19 21.58 23.68 28.52 32.39 31.97 

Bestedingen 
Consumptie van gezinnen 8.05 10.09 11.12 11.60 12.66 13.60 13.65 
Bestedingen van de overheid 2.20 2.19 2.32 2.48 2.77 3.17 3.48 

10.25 12.28 13.44 14.08 15.43 16.77 17.13 
Bruto investeringen van 

bedrijven 1.80 2.7.1 3.41 3.67 5.12 4.89 3.34 
Uitvoer 1.59 3.18 4.73 5.93 7.97 10.73 11.50 

Totaal bestedingen 13.64 18.19 21.58 23.68 28.52 32.39 31.97 

(De cijfers van het netto nationaal product tegen marktprijzen wijken 
iets af van de eerder in deze studie vermelde cijfers, omdat bovenstaande 
confrontatie latere, nog meer volledige gegevens heeft kunnen gebruiken). 

In het macro-economische veld geeft deze staat wel een duidelijk in
zicht in de ontwikkelingsgang van het nationaal inkomen en van zijn be
steding; de plaats van de overheid daarin wordt weliswaar reeds in enige 
categorieën aangegeven doch behoeft voor een ietwat dieper gaande 
analyse wat meer detaillering, die hieronder zal volgen. Thans kan met 
betrekking tot deze plaats worden opgemerkt, dat 

a. onder overheid in vele opstellingen van het Centraal Planbureau 
worden begrepen zowel het Rijk als de lagere publiekrechtelijke lichamen. 
Een isolering van het Rijk is niet mogelijk, aangenomen mag echter wor
den dat dit in het totaal een overheersende positie inneemt; 

b. onder "productie in bedrijven" ook is begrepen de productie van 
overheidsbedrijven; 

c. de kostprijsverhogende belastingen in snel tempo een aanzienlijk 
percentage van de totale kostprij s (marktprij s) van het nationaal product 
zijn gaan uitmaken. Dat blijft ook zo, als men deze belastingen en de 
daarvan afgetrokken subsidies afzonderlijk neemt, n1.: 

netto subsidies kostprijs-
verhogende 
belastingen 

1946 0.61 0.46 1.07 
]947 0.81 0.59 1.40 
]948 1.35 0.60 1.95 
]949 1.85 0.27 2.]2 
]950 2.12 0.30 2.42 
1951 2.68 0.08 2.76 
1952 2.60 0.02 2.62 
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dat wil zeggen: in 1946 bijna 11,5 '10 van het netto nationaal product tegen 
factorkosten, in 1948 reeds 15,1 % en in 1951 nagenoeg 16,2 '10. In 1952 
is de druk een weinig verlicht tot 14,8 % ; 

d. de totalen van lonen en salarissen (incl. sociale premies) van de 
overheid gelijk te verwachten was - zeer aanzienlijk zijn achterge
bleven bij de lonen (incl. sociale lasten) en ondernemersinkomsten in de 
geleidelijk weer op gang komende bedrijfshuishoudingen. Het volgende 
overzicht is illustratief: 

Bedrijven Overheid ----Lonen Ondernemers- Totaal Lonen en 
inkomsten Salarissen 

1946 4.11 3.39 7.50 1.34 
1947 4.97 4.52 9.49 1.36 
1948 5.66 5.41 11.07 1.34 
1949 6.09 6.10 12.19 1.26 
1950 6.78 6.83 13.61 1.40 
1951 7.43 7.52 14.95 1.51 
1952 7.64 7.76 15.40 1.64 

lliI!i 

In 1946 dus een verhouding van 5,6 1 en in 1952 van 9,4 1. In 1938 
was dit 10,3 : 1 zodat de cijfers geleidelijk tenderen naar de voor-oor
logse verhouding. 

Overheidssector 
De confrontatie van de cijfers voor de sector "Overheid" geeft het 

volgende beeld: 

Middelen 
1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 

1. Leveranties aan 
gezinnen 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 
bedrijven 0.11 0.08 0.05 0.06 0.09 0.08 0.08 
buitenland 0.02 0.09 0.07 0.07 0.07 0.09 

2. Kostprijsverhogende belastingen van 
bedrijven 1.07 1.40 1.95 2.12 2.42 2.76 2.62 

3. Beloning productiefactoren van 
bedrijven (rente en winst) 0.21 0.14 0.15 0.18 0.22 0.20 0.20 
buitenland (netto rente) -0.01-0.02 0.06-0.02 0.09 0.08- 0.07 

4. Overgedragen inkomens van 
gezinnen (belastingen) } 
bedrijven (belastingen) 0.75 1.60 2.67 2.57 2.52 2.80 2.92 

Totalen 2.19 3.29 4.91 5.04 5.31 5.89 5.89 

Bestedingen 
1. Leveranties van 

bedrijven (goederen en diensten) 1.00 0.95 1.06 1.28 1.44 1.77 1.90 
buitenland (idem) 0.03 0.05 0.12 0.13 0.16 0.10 0.16 

2. Subsidies aan bedrijven 0.46 0.59 0.60 0.27 0.30 0.08 0.02 
3. Beloning productiefactoren aan 

gezinnen (lonen en salarissen, 
incl. sociale premies) 1.34 1.36 1.34 1.26 1.40 1.51 1.64 

4. Overgedragen inkomens aan 
gezinnen (sociale voorzieningen) 0.30 0.45 0.43 0.50 0.68 0.68 0.75 
rente 0.26 0.30 0.29 0.30 0.24 0.19 0.27 

5. Pensioen- en Verzekeringsfondsen 
bijdragen 0.14 0.16 0.14 0.13 0.15 0.14 0.20 
rente 0.13 0.13 0.14 0.13 0.15 0.19 0.19 

6. Besparingen -1.47-0.70 0.79 1.04 0.79 1.23 0.76 

Totalen 2.19 3.29 4.91 5.04 5.31 5.89 5.89 
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"Vat de middelen betreft doet deze opstelling nog eens duidelijk zien 
dat de overheid voor de uitoefening van haar taak vrijwel geheel is aan
gewezen op de belastingen; de inkomsten uit andere bronnen zijn relatief 
zeer klein en belopen in 1952 netto niet meer dan 0,35 millioen, dat is 
nog iets minder dan 6 ~1o van het netto-totaal van 5,89 milliard. De rest 
ad 5,54 milliard, ruim 94 % dus, komt uit belastingen. 

Hierbij valt de accentverschuiving op van belastingen van inkomen en 
winst (laatste categorie) naar kostprijsverhogende heffingen. Terwijl in 
1948, een jaar waarin het belastingapparaat 5) weer vrij normaal werkte, 
de verhouding tussen beide categorieën nog was 1 : 1.,37, is die in 1952 niet 
meer dan 1 : 1,11. Goeddeels is dit toe te schrijven aan de zeer sterke 
stijging van de guldenswaarde van het nationaal product bij procentueel 
gelijkblijvende taneven voor vele kostprijsverhogende belastingen. Hoe 
deze verhouding zal worden na de reeds in 1953 ter verlichting van de 
belastingdruk genomen stappen en na doorvoering van de voor 1954 voor
genomen verdere belastingverlagingen, die beide categorieën van heffingen 
raken, valt thans niet te voorspellen. 

De uitzetting van de overheidsdienst in de periode 1946-1952 blijkt, 
behalve uit een vergelijking van de absolute cijfers, ook wanneer men 
gebruik maakt van de eerder vermelde indexcijfers. Herleid tot het niveau 
van 1946, n1. 2,19 mld = 100, wordt 1952 dan 4,18 mld = 191. Zoals 
reeds hierboven opgemerkt, geeft een vergelijking met het nationaal in
komen een aanzienlijk gunstiger beeld, dank zij vooral de krachtige stijging 
van dat inkomen sinds 1946. Toch rijst ook hier de vraag of de "ont
spanning en stabilisatie" van de Nederlandse volkshuishouding, door de 
Regering ten grondslag gelegd aan haar voor 1954 geprojecteerde budr;et
politiek waarbij enerzijds in de bestedingen weder een groter aandeel 
van wat aan goederen en diensten in totaal ter beschikking komt voor 
de staat wordt opgeëist, anderzijds via de middelen minder aan de volks
huishouding ter hetaling daarvan wordt onttrokken reeds voldoende 
hecht is om deze lmdgetaire ommezwaai geheel te rechtvaardigen. 

Principiële koerswijziging voor 1954 
Het is immers duidelijk wij wezen daar reeds op - dat het budgetair 

beleid voor 1954 doelbewust een principieel andere koers is ingeslagen 
dan voordien werd gevolgd. Heeft de Regering in de eerste jaren na de 
oorlog min of meer noodgedwongen gevaren op het Keynesiaanse kompas, 
zodat het streven naar monetair evenwicht en een sluitende betalings
balans, gepaard aan bet bereiken van volle werkgelegenheid (full employ
ment) voorging boven het verkrijgen van budgetair evenwicht, geleidelijk 
was toch dit laatste doel meer op de voorgrond getreden, al bleven de 
overige doeleinden onverzwakt gehandhaafd. Hiermede kwam de Regering 
meer en meer in het klassieke vaarwater, zodat tenslotte niet slechts de 
uitgaven van de gewone dienst, de buitengewone dienst I en het landbouw
egalisatiefonds gedekt werden door de gewone inkomsten, maar ook het 
saldo van de buitengewone dienst TI (de eigenlijke kapitaaluitgaven). 

5) Dit slaat op het apparaat dat de aanslagen oplegt; niet op de inning die in dat 
jaar nog een zeer grote achterstand vertoonde. 

A. S. XXIV 6 
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Dientengevolge gaf de gehele dienst reeds verscheidene jaren een mm 
of meer belangrijk overschot te zien, t. w. : 

1947 - 1.052 millioen 1950 + 404 miIlioen 
1948 863 1951 + 294 
1949 + 639 1952 + 882 

Naar ons gevoelen was dit een zeer juiste politiek, gelet op de over
matige schuldenlast en de noodzaak om kapitaal te vormen ter vervanging 
van wat verloren ging, maar in haar monetaire gevolgen gaf zij vanzelf
sprekend een deflatoir effect te zien. 

De ramingen voor 1953 (herzien) en 1954 daarentegen vertonen de 
volgende cijfers: 

1953 
1954 

gehele dienst 
- 596 rnillioen 
- 995 

bg. dienst TI 
656 millioen 

- 594 

gew. dienst enz. 
+ 60 rnillioen 
- 401 

terwijl de uitgaven van de gewone dienst enz. voor beide jaren omstreeks 
1.000 millioen (w. o. 400 millioen uit hoofde van de watersnood) hoger lig
gen dan in 1951 en 1952 het geval was. Het tekort voor 1954 zal, naar 
met stelligheid verwacht wordt, tengevolge van reeds thans bekende addi
tionele uitgaven, bovendien nog stijgen met rond 250 millioen. 

Oorzaak van de koerswijziging 
Vanwaar dan deze principiële ombuiging van het beleid, waardoor -

afgezien van de watersnoodschade - de uitgaven met rond 600 millioen 
zijn opgevoerd, terwijl de middelen (zonder tegenwaardegelden) ca 300 
millioen lager zijn gesteld, voornamelijk als gevolg van de voorgenomen 
belastingherzieningen? 

Wij menen dat de Regering daartoe heeft besloten om de niet-denk
beeldige gevaren van een voortgezette deflatie te keren. Het voornaamste 
daarvan, het optreden van structurele werkloosheid als gevolg van een 
doorzettend contractieproces der binnenlandse bedrijvigheid, kan worden 
tegengegaan door grotere bestedingen in de overheidssector en door 
stimulering van het particuliere bedrijfsleven door middel van belastingver
laging - hetzij die nu aan de bedrijven rechtstreeks ten goede komt, dan 
wel indirect door lagere belastingdruk voor de massa der bevolking. de 
consumenten. 

Toepassing moderne theorieën 
Deze gedachten zijn reeds bij Keynes te vinden (The general theory 

of employment, interest and money), maar bijzonder helder uitgewerkt in 
het vierde hoofdstuk der meergenoemde dissertatie van Dr D. B. J. 
Schouten. Wij citeren daaruit: 

"Geconcludeerd kan dus worden, dat men bij voorbaat niet verder mag 
streven naar een sluitende begroting, wanneer eenmaal het monetaire 
evenwicht is bereikt bij een bepaald overheidstekort, dat gelijk is aan het 
onmogelijk elders onder te brengen "overschot" van collectieve be
sparingen. " 

"In de tweede plaats is het de taak van de overheid zorg te dragen 
voor een snelle aanpassing van haar uitgaven en/of van haar belasting
tarieven aan de normale ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en van 
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de beroepsbevolking. Een traagheid in deze kan bij de huidige hoogte van 
de gemiddelde en marginale belastingdruk tot rampzalige gevolgen voor 
de werkgelegenheid leiden. Een snelle aanpassing van de uitgaven en/of 
van de belastingtarieven behoeft niet te leiden tot een groter overheids
tekort. Integendeel, wanneer de overheid hierdoor mede zorg draagt voor 
de volle werkgelegenheid, kunnen de tekorten van een depressietijd juist 
worden voorkomen." 

Geheel in deze lijn wordt in de millioenennota voor 1954 gesteld dat er 
niet mede kan worden volstaan "de ontvangsten- en uitgavenpolitiek van 
de staat uitsluitend te beoordelen naar budgetaire maatstaven; beide im
mers dienen te worden afgestemd op de algehele economische ontwikkeling 
van de volkshuishouding. Uit een oogpunt van verantwoord conjunc
tureel beleid houdt deze laatste stelling in, dat van de overheidsfinanciën, 
naar gelang van de ontwikkeling in de particuliere sector, voor zover 
mogelijk een stimulerende dan wel remmende invloed zal dienen uit te 
gaan. Indien bij de bedrijfs- en gezinshuishoudingen een deflatoire ont
wikkeling aan de dag treedt in de vorm van oppottingsverschijnselen, 
zal het in beginsel aanbeveling verdienen, dat de overheid compenserend 
optreedt door het toepassen van een politiek van verruiming van de 
effectieve koopkracht; voor zover daarbij wordt overgegaan tot een ver
hoging van het peil der overheidsuitgaven, is als aanvulling een politiek 
van leningen, gericht op het aantrekken van de in de private sector op
gepotte koopkracht, wenselijk. Bij een inflatoire ontwikkeling geldt, dat 
de overheid in principe remmend zal moeten optreden. In beide gevallen 
zal, al naar gelang de omstandigheden, het accent kunnen liggen bij een 
wijziging van de belastingpolitiek dan wel van het uitgavenbeleid." 

Wij hebben uitvoerig geciteerd, omdat deze passages een beknopte 
\veergave vormen van de moderne theorieën op budgetair terrein, waarbij 
niet het budget als zodanig, de inrichting en financiering van de huis
houding der overheid in eigenlijke zin, maar het welzijn der gehele volks
huishouding in het centrum is geplaatst. De actieve bevordering van dit 
welzijn, de doorgaande ontwikkeling van de in de volkshuishouding 
levende krachten, gepaard aan handhaving van een onmisbare stabiliteit, 
is het primaire doel geworden waaraan mede het budgetair beleid is onder
geschikt gemaakt. 

, Stabiliteit der volkshuishouding 
Stabiliteit der volkshuishouding is daarvoor - zeiden wij onmisbaar 

en de Regering zal er dus voor moeten waken, dat haar begrotingsbeleid 
deze niet aantast. Een van de belangrijkste zaken is daarbij ongetwijfeld 
het door Dr D. B. J. Schouten gestelde criterium, dat het tekort in de 
overheidssector niet uitgaat boven het "niet elders onder te brengen over
schot van collectieve besparingen". Hij verstaat daaronder dat deel der 
collectieve besparingen (dat zijn de besparingen via de pensioen- en ver
zekeringsfondsen en dergelijke instellingen) dat niet door het particuliere 
bedrijfsleven wordt opgenomen (als niet-risicodragend element) voor de 
financiering van de investeringen. 

Dit betekent dus, dat de budgetaire politiek der overheid, waarvan de 
primaire doelstelling immers is geworden de stimulering van de ontwik
keling der volkshuishouding, op haar beurt afhankelijk is van die ont-
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wikkeling - en met name enerzijds van de besparingen, collectief door 
de massa zowel als individueel door de ondernemers, anderzijds van de 
investeringsactiviteit voor het verkrijgen van de gelden, die haar op
zet sluitend moeten maken. 

ToeJwmstverwachtingen 
Men kan dit, met een onzer dagbladen, inderdaad een stoutmoedig be

leid noemen, waarvan de uitkomst met zekere spanning mag worden 
tegemoetgezien. Immers "the proof of the pudding is in the eating" en 
behoudens enige minder geslaagde pogingen in Engeland, waar de om
standigheden daarvoor bepaald niet gunstig waren, is bij ons weten nog 
in geen ander land zulk een doelbewuste proef genomen. 

Het financieringstekort, waarvoor dekking op de hierboven geschetste 
wijze nodig zal zijn, raamt de Regering op 800 à 1100 millioen, waarbij 
nog komen de te verwachten additionele uitgaven van 250 millioen, waar
over in het voorgaande reeds werd gesproken. Geen rekening is gehouden 
met zulke uitgaven die uit de tegenwaardegelden gefinancierd zullen wor
den, dat zijn dus niet-neutrale uitgaven die haar invloed eveneens op de 
monetaire ontwikkeling zullen doen gevoelen. 

Is nu het te verwachten overschot der collectieve besparingen voldoende 
om het geraamde tekort te dekken? De millioenennota becijfert de via de 
fondsen en levensverzekeringsmaatschappijen beschikbaar komende gelden 
op globaal 800 millioen, dus aanmerkelijk lager dan het tekort. Voor het 
resterende meent de Regering een beroep te kunnen doen op de finan
cj~ringsoverschotten in het overige deel van de particuliere sector; immers 
in het jongste verleden zijn de totale overschotten zo groot geweest, dat 
de overheid in 1952 in staat is geweest rond 1,5 milliard op de kapitaal
markt op te nemen. "Indien - zegt de miIIioenennota -- zich geen on
,erwachte ontwikkelingen voordoen, zoals een plotselinge sterke stijging 
van de voorraadvorming, mag in grote trekken voor de naaste toekomst 
een voortduren van deze situatie worden verwacht." 

Het l?ernpunt 

Hieri.n ligt inderdaad de crux van het gehele vraagstuk. De voorraad
vorming in de bedrijven, die in 1951 nog ruim 1 milliard vroeg, zodat 
de netto-investeringen van bedrijven inclusief deze voorraadvorming 3,05 
milliard beliepen, heeft in 1952 plaats gemaakt voor een intering van 600 
millioen, zodat de netto-investeringen slechts 1,33 milliard beliepen, dus 
rond 1,7 milliard minder, waarvan zonder hinder voor de lopende be
drijfsuitoefening, een aanzienlijk gedeelte via de kapitaalmarkt ter be
schikking kon worden gestelcl. 

Het Centraal Planbureau, dat op grond hiervan voor 1952 in de parti
culiere sector een financieringsoverschot berekende van 1,47 milliard, 
raamt dat voor 1953 op 1,71 milliard, waartegenover Rijk en lagere pu
bliekrechtelijke gemeenschappen tezamen een financieringstekort zuIlen 
vertonen van 1,33 milliard, een totale liquiditeitsverbetering dus van 0,38 
milliard. Daarbij is voor de particuliere sector een stijging van de goe
derenvoorraden aangenomen van 0,S milliard en een totaal aan netto
investeringen van 2,22 milliard. 

Het is duidelijk dat de Regering bij de opstelling van de rijksbegroting 
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voor 1954 veel waarde aan deze cijfers heeft gehecht. Maar mag inder
daad voor dat jaar "een voortduren van deze situatie worden verwacht"? 
Zal de toeneming van de voorraden en zullen de netto-investeringen in vaste 
activa, die voor overheidsbedrijven en particulieren in 1951 t/m 1953 
resp. 2,14, 2,11 en 2,03 miIIiard bedroegen, niet aanzienlijk meer vragen 
wanneer de door de Regering met haar budgetpolitiek beoogde consumptie
toeneming zich in grotere vraag naar goederen en diensten verwerkelijkt? 
En zal het financieringstekort dan nog geheel gedekt kunnen worden uit 
gelden, die uit de volkshuishouding in verschillende vorm ter beschikking 
komen, of zal een deel ervan gefinancierd moeten worden op een wijze 
die tot geldschepping aanleiding geeft en daardoor een inflationistische 
tendentie in het leven zal roepen? 

Voor:::ichtigheid geboden 
Het is duidelijk dat op de voorhand niemand een afdoend antwoord 

op deze vragen kan geven; daartoe zijn in de toekomstige ontwikkeling 
te veel onbekenden aanwezig, verweven als deze is met de ontwikkeling 
van de overige landen van Europa, ja met die van de gehele wereld. Het 
is een kwestie van inzicht en van meer of minder vertrouwen in de toe
komst, of men het aandurft of niet. De Regering heeft dit vertrouwen. 
Zij durft het aan. Wij hopen van harte dat de daadwerkelijke ontwikkeling 
in 1954 haar in het gelijk zal stellen. 

Persoonlijk zijn wij minder optimistisch, omdat wij menen dat in de 
huidige situatie verschillende elementen aanwezig zijn die een meer voor
zichtige budgetpolitiek wenselijk maken. De lezer van deze studie heeft 
bemerkt dat deze elementen zowel liggen aan de zijde der volkshuis
houding als aan die der staatshuishouding zelf. \Nat de eerste betreft, 
zouden wij aan de reeds gemaakte opmerkingen nog willen toevoegen 
dat, wanneer inderdaad - zoals Prof. vVitteveen (E. S. B. 14 October 
1953) stelt de deflatoire tendenties in onze economie op het ogenblik 
in snel tempo aan het verdwijnen zijn, de schepping van een zo aanzienlijk 
begrotingstekort als voor 1954 is geraamd en dat blijkens de millioenen
nota bedoeld is anti-cyclisch te werken, juist een pro-cyclische werking 
tot gevolg kan hebben en derhalve de inflationistische krachten nog kan 
versterken. 

Wat de staatshuishouding aangaat willen wij vooreerst herhalen wat 
reeds eerder werd opgemerkt, dat met deze anti-cyclische begrotings
politiek nog geen voldoende ervaring is opgedaan, dat de daarvoor ge
volgde methoden dus nog niet in de harde practijk zijn beproefd en der
halve de correctie daarvan niet hebben ondergaan. En in de tweede plaats 
er nog eens op wijzen dat het uiterst moeilijk, ja bijna onmogelijk is, 
van een eenmaal aanvaard uitgavenniveau tot een lager peil terug te 
gaan. vVeliswaar heeft de minister van Financiën er bij de algemene be
schouwingen op gewezen dat verschillende belangrijke uitgavencategorieën 
(watersnood, oorlogsschade, steun aan Indische oorlogsslachtoffers, zelfs 
wellicht defensie) in de volgende jaren geleidelijk aanzienlijk lager ge
raamd zullen kunnen worden, doch wij hebben ervaren hoe gemakkelijk 
- onmerkbaar haast - de door zulke verlagingen ontstane "ruimte" 
wordt opgevuld door andere uitgavenposten die op haar beurt vervulling 
eisen. 
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Zou deze ontwikkeling zich voordoen, dan zou het voor de Regering 
welhaast onmogelijk zijn "remmend op te treden" door een wijziging van 
het uitgavenbeleid. En daar het uitgesloten is jaar in jaar uit te werken 
met begrotingstekorten van de orde van grootte als voor 1954 geraamd, 
zou ter demping van de kloof dan slechts het weder aandraaien van de 
belastingschroef overblijven, een uiterst moeizame en impopulaire operatie, 
die op groot verzet zou stuiten. 

Gelijk te verwachten was is bij de recente algemene beschouwingen 
over het financiële beleid in de Tweede Kamer van verschillende zijden 
met grote ernst gewaarschuwd tegen de mogelijke consequenties van de 
financiële politiek, welke voor 1954 door de Regering wordt gevolgd. Be
paalde fractieleiders - en wij mogen hier met name noemen de a. r. 
fractieleider Dr J. Schouten - gaven in hun redevoeringen blijk van 
grote ongerustheid dienaangaande, zodat men mag aannemen dat het bud
getaire verloop in 1954 en de begrotingsopstelling voor 1955 met nog meer 
critische blik, dan thans reeds het geval is, zal worden bezien. 

Slotopmerking 
De schets, die wij hierboven gaven, heeft, naar het voorkomt, in een helder 

licht ge3teld de grote invloed, die de overheid in de huidige tijd kan uit
oefenen en uitoefent op de gang van zaken in de volkshuishouding als geheel. 
Dat kan ten zegen zijn, wanneer het overheidsbeleid weloverwogen en op 
voorzichtige wijze wordt gevoerd, dat kan omgekeerd ten detrimente 
van de positie en ontwikkeling der volkshuishouding zijn wanneer deze 
zaken niet voldoende in acht worden genomen. Aan het bevorderen van 
een gezonde ontwikkeling, daarbij rekening houdende met het dynamische 
karakter daarvan in deze tijd, zal de calvinist naar ons gevoelen van harte 
kunnen en ook moeten medewerken. Mits blijvende op de bodem van 
eigen beginselen, derhalve ook deze ontwikkeling in de verhouding tussen 
staats- en volkshuishouding, zomede de absolute groei der staatshuishou
ding, toetsende aan het principe der souvereiniteit in eigen kring, met 
inachtneming tevens en steeds aan de economische wetten zoals die gelden 
voor de maatschappijvorm waarin wij heden leven 6). 

October 1953. 

* 

6) De beperkingen, die wij ons in deze artikelen moesten opleggen, hebben ertoe 
geleid dat aan tal van belangrijke zaken, samenhangende met het financiële beleid, 
geen of onvoldoende aandacht kon worden besteed. Zo is over de "middelen" niet 
méér gezegd dan voor deze studie onontbeerlijk was, maar het spreekt vanzelf dat 
daarover en met name over de belastingen heel wat meer te zeggen valt. In verband 
daarmede is ook een beschouwing van de betekenis van de vermogensaanwasbelasting, 
de heffing ineens en het bedrag van de tegenwaardegelden voor het verloop van de 
staatsschuld achterwege gebleven. Ook over de opstelling van de staatsbalansen en de 
eventuele correctie van de eerste balansen aan de hand van de in later jaren aange
brachte wijzigingen valt nog veel te zeggen. Dat is eveneens het geval met de fiscale 
conjunctuurpolitiek, met name ten aanzien van de vraag welke invloed het gebruik 
van eventuele overschotten op de blijvende uitzetting van het uitgavenbudget kan heb
ben. Tal van vraagstukken, die wellicht in een latere studie, waarin tevens toetsing 
van het beleid aan het ontwikkelde principiële uitgangspunt zou kunnen geschieden, 
behandeling kunnen vinden. 
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Ook in dit nieuwe jaar mocht, dank zij Gods genade, het leven voort
gang hebben, al werden wij nu en dan ook in ons eigen volksbestaan be
paald bij de dood. Kort voor het einde van het jaar 1953 werd wegge
nomen Dr A. PIesman, een van die merkwaardige "empirebuilders" door 
wie ook een kleine natie groot kan zijn. En in de eerste maanden van 
het nieuwe jaar reeds konden wij opmerken, hoe de opschuiving in de 
geslachten bezig is zich te voltrekken. Heen gingen immers enkelen, wier 
namen tientallen jaren nauw verbonden waren aan de ontplooiing van 
echte christelijke activiteit op velerlei gebied, ook op het terrein van 
de politiek. Wij noemen Mr H. Bijleveld en Dr J. J. C. van Dijk. \Vie 
onzer heeft de eerste niet vele malen mogen horen op vergaderingen, 
waarin hij de aangewezene was om ons vol te gieten met bezieling en 
om in ons de beste voornemens te wekken voor hernieuwde werkzaam
heid! En Dr Van Dijk blijven wij ons herinneren als de nauwgezette, 
stipt eerlijke, noest werkende, trouw in zijn vriendschap en zijn liefde, 
in overgegevenheid dienende zijn Vorstin, zijn land en ook zijn partij; 
en dat in een verscheidenheid van functies en taken. 

Staande bij de baar van onze doden laten wij onze gedachten gaarne 
even teruggaan naar het verleden. Op 1 Februari was het een jaar ge
leden, dat de watersnood ons aangreep. Aan een herdenking waren we 
nog nauwelijks toe, omdat er nog zoveel te herstellen valt van hetgeen 
toen aan schade werd teweeggebracht. Toch mocht er dankbaarheid zijn 
om de mate waarin tot dusverre het herstel was gevorderd. En allengs 
nemen de aanvankelijk nog vage beelden scherper vormen aan, hoe in 
de toekomst, naar menselijke krachten, zulk een ramp zou kunnen worden 
voorkomen. Men weet het: het zal gezocht worden in een doortrekken 
van de kustlijn over de grote zeegaten heen. Dat zou betekenen: uit ver
lies winst. Trouwens, hadden vele eilandbewoners in de voorbije weken 
niet nog enige hinder te verduren van de bestaande toestand, doordat zij 
opnieuw, ditmaal door het ijs, werden geïsoleerd? Waarlijk, in het 
isolement ligt wel vaak, doch niet immer, kracht. 

In "het politieke" waren deze eerste maanden van het jaar merk
waardige. De lezer begrijpt het: we doelen hiermede op de spanning, 
die scheen (en schijnt) te groeien tussen onze beide grootste politieke 
partijen, de P.v.d.A. en de K.V.P. Zo was het begin: de P.v.d.A., een 
nieuwe verschijning en een nieuwe figuur in ons politieke leven, was 
sedert haar ontstaan aan het tornen aan de "confessionele" partijen. Dat 
tornen scheen de doorbraak nu eenmaal te moeten meebrengen. De om
standigheid, dat enkele confessionele partijen gelijkelijk als zij regerings
partijen zijn, bleek haar van deze hebbelijkheid niet te kunnen afbrengen. 
Aan deze confessionele partijen verweet zij met name krachteloosheid. 
Deze confessionele partijen zouden volgens haar lijden aan interne ver
deeldheid, die aan een sterke politiek in de weg zou staan. 

Men kent het antwoord van Prof. Romme. Deze liet het niet in het 
onzekere, dat hij de maat van zijn ergernis nu langzamerhand vol achtte 
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en het uur van het offensief was naar zijn oordeel thans gekomen. Die 
aanval werd een uitdaging aan de P.v.d.A., kleur te bekennen. Maar 
nu was het weer de beurt aan de P.v.d.A. om gebelgd te zijn. Kleur 
bekennen? Alsof zij iets te verbergen had gehad! En haar woordvoerder, 
Mr Burger, legde nog eens weer het accent op het karakter van de 
P.v.d.A. : een partij zonder "confessionele binding", waarin echter socialis
ten uit allerlei confessioneel kamp welkom zijn, met inbegrip van hun 
levensovertuiging. 

Waarop Prof. Romme weer antwoordde, dat dit dan wel het "partij
type" van de P.v.d.A. kon zijn, maar dat deze partij, evenals trouwens 
elke partij, bestaat uit mensen, mensen van vlees en bloed en met een 
eigen overtuiging, een eigen levensbeschouwing, die men in het politieke 
leven, ook in het lidmaatschap van een politieke partij, stellig niet achter 
stoelen en banken wil steken, doch dat men ook daarin overeenkomstig 
die overtuiging wenst te handelen. En dan achtte hij het buiten kijf, dat 
in de P.v.d.A. de humanistische visie sterk de boventoon zou voeren. 

Het kon moeilijk worden ontkend: de twist liep tamelijk hoog tussen 
de woordvoerders van de beide grootste regeringspartijen. Een merk
waardig debat overigens, omdat het zich voltrok buiten het forum, dat 
daarvoor het meest geëigend was: de Tweede Kamer, en omdat het, in 
deze buitenparlementaire sfeer gevoerd, allicht scherper uitviel dan daar 
ter plaatse het geval zou zijn geweest. Intussen, het rumoer bleek te 
zijn doorgedrongen tot de Eerste Kamer, toen dit eerwaarde college zich 
zette aan de behandeling van de rijksbegroting. In dit hoge gezelschap 
hebben toen enkele sprekers de strijdenden aangemaand tot matiging. 
Het ging, meende men, niet aan, dat men, nog wel gelijkelijk regerings
partij zijnde, onderling elkander zo fel bestreed. En zelfs werd met enige 
beduchtheid gesproken van mogelijke kabinetscrises, die, naar een nog 
niet oude historie bewezen had, zich niet gemakkelijk zouden laten op
lossen. Prof. Romme, die in zijn gebelgdheid van zich afgeslagen had, 
kreeg in dit hoge college te horen, dat hij iets had van een kampioens
bokser en van een olifant, maar hij heeft al doen weten, dat hij over deze 
betitelingen niet overgelukkig is. 

Het ligt voor de hand te vermoeden, dat tot dit debat Prof. Romme, 
behalve door alleszins principiële overwegingen des harten, ook gekomen 
is door de wetenschap, dat de datum nadert, waarop het volk zijn politieke 
keuze moet bepalen, en wel voor de Provinciale Staten. Zulk een ge
beurtenis is wel in staat, het gesprek over het karakter van onze politieke 
partijen wat te verlevendigen. Over dat karakter gesproken: Prof. Romme 
had de P.v.d.A. een onzuiver element genoemd in ons politiek bestel en 
het valt ook niet te ontkennen, dat zij lichtelijk uit de toon valt. Te 
onzent toch zijn de partijen, historisch bezien, kennelijk rechtstreeks ont
sproten uit de principiële levensbeschouwingen. Het is een trek van ons 
volk, stellig niet vreemd aan een reformatorische inslag, dat het ook in 
zijn politieke denken bereid is zekere consequenties van zijn levensbe
schouwing tot in zijn politieke keuze te aanvaarden. Een partij, die als 
partij dit relativeert, dit betrekkelijk stelt, is in ons land een niet ge
bruikelijke verschijning, al viel het niet te verwonderen, dat de P.v.d.A. 
in het debat enige uitingen van sympathie te verwerken kreeg juist van 
liberale kant. Maar of zij welkom waren? 
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Hoe het zij, in heel deze aangelegenheid van partij formatie op al dan 
niet "levensbeschouwelijke" basis is wel het eerste, doch zeker nog niet 
het laatste woord gesproken. In de Eerste Kamer bleek er voor de woord
voerders van a.r. zijde geen aanleiding, zich op dit moment in het 
gesprek te mengen. Het motief voor dit stilzwijgen mocht eerbiedwaardig 
heten. Afgezien van het feit, dat het algemene politieke beeld sinds het 
Kamerdebat van vorig jaar niet gewijzigd ,vas, de A.R. Partij mag straks 
niet minder dan driekwart eeuw bestaan en reeds die leeftijd is een aan
wijzing van haar bestaansrecht als principiële partij. Van zulk een partij 
kan men kwalijk vergen, dat zij zich begeeft in een gesprek, dat de twijfel 
aan dit bestaansrecht tot uitgangspunt heeft. In plaats daarvan zorgde 
zij, bij monde van Prof. Hellema, voor een gedegen beschouwing over 
het financieel-economisch beleid van de regering en leverde omstreeks de
zelfde tijd Prof. Anema, de nestor, een fraai, zeer verhelderend betoog over 
onze nationale taak ten aanzien van de Europese Defensie Gemeenschap. 

Trouwens, ondanks de parlementaire en buitenparlementaire discussies 
maalt cle molen door der litteraire productie van regering en volksver
tegenwoordiging. Enkele zeer belangrijke rapporten, vaak lijvige en kloeke 
boekdelen, zagen in deze maanden het licht, elk diep respect afdwingend 
voor de veelzijdige activiteit die er aan ten grondslag lag. 

Daar was allereerst het rapport over Nieuw-Guinea, opgesteld door 
de commissie uit de Staten-Generaal, die aan dit verre gebiedsdeel een 
hezoek had gebracht, niet lang uiteraard, doch kennelijk lang genoeg 
om de commissieleden een schat van gegevens uit de eerste hand te ver
schaffen en om hun het materiaal te leveren voor een gedegen stuk werk. 

Dan kwam gereed het regeringsrapport over de middenstand, een rap
port waarvan men zeggen kan, dat het een eerste tamelijk afgeronde 
studie is van dit uiterst omvangrijk onderwerp, opgesierd en gesterkt met 
een veelheid aan cijfers en statistieken. De kern van het betoog kwam 
hierop neer, dat het met de middenstand over het algemeen niet slecht 
gesteld is te onzent, dat voor een bijzondere beschermende politiek geen 
reden is, dat de middenstand het meest gebaat is bij een algemene politiek 
die gericht is op hoge volkswelvaart, maar dat er wel voorzieningen nodig 
zijn voor dát deel van de middenstand, dat we als "randbedrijf" plegen 
aan te duiden. 

En als derde verscheen het rapport van de commissie, die zich had 
toegelegd op de voorbereiding van een grondwetsherziening. Hoewel deze 
commissie zich duidelijk zoveel mogelijk bij de bestaande Grondwet heeft 
willen aansluiten, is het aantal onderwerpen, dat zij in bespreking heeft 
gebracht, zo groot, dat het ons voor ditmaal te ver zou voeren, ze zelfs 
maar globaal op te sommen. Dit is overigens minder noodzakelijk, aan
gezien, naar het zich laat aanzien, voor de eerstkomende jaren de par
lementaire werkzaamheid mede in het teken van deze grondwetsherziening 
zal komen te staan. 

De drie genoemde rapporten, die elkaar in betekenis van het onderwerp 
misschien wel iets, maar toch niet veel toegeven, betekenen evenzovele 
taken voor onze volksvertegenwoordiging, die ook daarom wel enige aan
spraak mag maken op onze dankbare genegenheid en niet minder op onze 
steun, ook uitkomende in een zelfstandige bestudering van de belangrijke 
zaken die hier in het geding zijn en die gans ons volksleven raken. 
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Prof. Dr A. J. P. TAM MES, Hoofdstukken van internationale 
organisatie. Eerste stuk. 's-Gravenhage, Martinus Nij
hoff, 1951. 283 blz. 

Een bespreking van het boek van Prof. Tammes in dit tijdschrift kan 
slechts van beperkte strekking zijn. Zij zal zich er met name op moeten 
richten de waarde van het boek als wegwijzer bij de internationale po
litieke ontwikkeling enigermate te doen uitkomen. Op juridische concep
ties, door Tammes ontwikkeld of aangeduid, zal in het algemeen hier niet 
kunnen worden ingegaan. 

Zulk een beperkte bespreking heeft bezwaren. Mocht de schrijver deze 
recensie onder ogen krijgen, dan zou hij kunnen concluderen, dat aan 
misschien de belangrijkste gedeelten van zijn werk wordt voorbijgegaan. 
En de recensent houdt node opmerkingen in de pen, die hij gaarne in 
discussie zou brengen. Zo echter niettemin deze beperkte bespreking er 
toe mag bijdragen het werk in de lezerskring van Anti-Revolutionaire 
Staatkunde - waar nodig - te introduceren en er de belangstelling voor 
te wekken, die het ook daar verdient, heeft zij haar voornaamste functie 
vervuld. 

V ooraf een enkele opmerking ter aanduiding van wat de schrijver met 
zijn werk beoogt. Naar hijzelf in zijn voorwoord stelt, is dit" .... een 
belichting (te geven) van bepaalde algemene, juridische, structurele en 
politieke zijden van het verschijnsel internationale organisatie". 

Het terrein van werkzaamheid der internationale organisaties, aldus de 
schrijver, heeft zich thans dermate ontwikkeld, dat het niet meer verant
woord is de behandeling ervan over te laten aan de algemene handboeken 
van het volkenrecht. Daarvoor is het organisatierecht te veelzijdig, te 
uitgebreid en ook te diep ingrijpend geworden. Tientallen organisaties, 
van algemeen-politieke strekking als Volkenbond en Verenigde Naties, 
of van beperkte doelstelling (tal van internationale unies, bureaux, com
missies enz.) vragen de aandacht. Deze ontwikkeling is echter andererzijds 
nog te beperkt dan dat aan een systematisch handboek kan worden ge
dacht. Voorshands moet worden volstaan met "hoofdstukken", die ieder 
een bepaalde facet behandelen, waarbij zoveel mogelijk van de systema
tische samenhang dier hoofdstukken wordt blijk gegeven. Dit "eerste stuk" 
behandelt dan: 

I. de besluitvorming, 
11. de ongelijkheid der leden en 

lIl. de bevoegdheidsverdeling. 

Hoofdstuk I begint met (terecht) bij de besluitvorming scherp te on
derscheiden de voorbereiding van het besluit en de eigenlijke besluit
neming. Bij de laatste met name komen voor dogmatische ontwikkeling 
vatbare problemen aan de orde. Hieraan worden vervolgens interessante 
beschouwingen gewijd, waarvan ik aanstip de gesignaleerde tweezijdig
heid van de eenstemmigheidsregel: waar eenstemmigheid wordt vereist, 
zal enerzijds de meerderheid gedwongen zijn in ernstige mate met ver
langens van een minderheid rekening te houden, andererzijds de minder
heid die eigenlijk tegen een bepaald besluit grote bezwaren heeft, daar 
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toch vaak over heen moeten stappen om het werk van de organisatie niet 
lam te leggen. Men zal mogen verwachten, dat de regel dit dubbele ef
fect voordurend zal bereiken daar waar in de organisatie verbonden 
staten in voldoende mate overtuigd zijn van de noodzaak het gemeen
schappelijk belang (of hetgeen de meerderheid voor minimale eis van dit 
belang houdt) te doen praevaleren boven het primaire eigen belang. Waar 
dit besef gaat ontbreken, verliest de met inachtneming van de eenstem
migheidsregel werkende organisatie haar basis en is zij ten dode opge
schreven; een feit waaraan bv. niet kan worden voorbijgegaan bij de 
stichting van organisaties als de Europese Defensie Gemeenschap met haar 
veelvuldig vereiste eenstemmige beslissingen van het Comité van Ministers. 

De moeilijkheden, waartoe het werken op basis van de eenstemmigheids
regel telkens weer leidt, hebben geleid tot een zich steeds uitbreidend 
terrein van de meerderheidsbeslissing, in de theorie op velerlei wijze, al 
dan niet onder toekenning van een principiële waarde aan deze regel, 
gemotiveerd. Vindt deze wijze van beslissen aanvankelijk slechts toepas
sing bij voorbereidend werk en de behandeling van vragen van procedure 
(een begrip dat een ruime mate van interpretatie bij de practische han
tering toelaat I), steeds meer gaat men er toe over ook materiele be
beslissingen bij al of niet gequalificeerde meerderheid te nemen. Dat men 
daarbij evenwel aan grenzen is gebonden, en zo nodig de wacht bij de 
grenzen betrekt, blijkt in het bijzonder bij het behandelde in Hoofdstuk lIl. 

Hoofdstuk I bevat voorts een uitvoerig en de liefhebber boeiend over
zicht :an de. hist?rische ontwikkeling der methoden van besluitvorming, 
resp. 111 de hIstorIsche statenbonden, de organisaties met een beperkt doel 
vóór 1914 en bij conferenties, terwijl ook een belangrijk gedeelte wordt 
gewijd aan de eenstemmigheidsregel en zijn afwijkingen sinds de op
richting van de Volkenbond (in deze Bond, in de Verenigde Naties en 
zijn verschillende organen, en in andere organisaties). Tenslotte wordt 
een aantal opmerkingen gewijd aan de "zuiverheid" van het meerderheids
besluit, waannede gedoeld wordt op de vraag of de staat bij het uit ... 
brengen van zijn stem deze liet bepalen door de innerlijke waarde van 
de voorgestelde beslissing dan wel door bij-motieven, die met name een 
overheersende en vertroebelende rol gaan spelen daar waar van blok
vorming moet worden gesproken. De schrijver geeft hier, als in vele an
dere delen van zijn werk, niet slechts van grote belezenheid en uitge
breide theoretische kennis, doch ook van een vertrouwd zijn met de 
practijk blijk, dat aan zijn boek een bijzondere waarde verleent. 

Uit het historische overzicht verdient bijzondere aandacht hetgeen wordt 
medegedeeld met betrekking tot de Duitse Bond: een sprekend voorbeeld 
van een organisatie met een bijzonder verfijnd en uitgewerkt organisatie
recht, hetgeen echter niet kon verhinderen dat de Bond gedurende een 
lange periode, waarin de Pruisisch-Oostenrijkse tegenstelling overheerste, 
nagenoeg niet tot daden kon komen. Een organisatie, die niet werkelijk 
gedragen en gewild wordt door de staten die er deel van uitmaken, zal 
nauwelijks haar taak kunnen vervullen. Weer dringt zich de vraag op 
of, indien dit een belangrijke taak is, die werkelijk vervuld moet worden, 
het politiek verantwoord kan zijn zulk een taak aan een organisatie toe 
te vertrouwen, wanneer de voortdurende bereidheid van de deelnemers 
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tot samenwerking aan de vervulling daarvan ernstig in twijfel moet worden 
getrokken. 

Het bovenstaande kon slechts vluchtig worden aangeduid. Iets dieper 
wil ik ingaan op wat ook als afzonderlijk gedeelte in dit hoofdstuk wordt 
behandeld en voorts steeds weer als een der grondstellingen van de 
schrijver terugkeert, n1. wat hij zegt over de bindende haeht der besluiten. 
Kort gezegd stelt hij, dat, wanneer men de veelheid en veelsoortigheid van 
besluiten (aangeduid als beslissing, aanbeveling, wens, resolutie, enz.) be
schouwt, men er niet aan ontkomt graden van bindende kracht aan te 
nemen. En ter verklaring van deze graden van bindende kracht aan
vaardt de schrijver eveneens graden van geoorloofde dwang, een gebied 
"gelegen tussen recht en geen recht". Het komt mij voor dat hier ver
warring dreigt met name tussen juridische en politieke begrippen. In 
rechtstermen denkend, zal men niet anders kunnen en mogen stellen, 
dan dat een beslissing verbindend is, of niet. Tertium non datur. Ver
bindend is zij wanneer de organisatie bevoegd was tot het nemen van de 
beslissing, hetzij uit hoofde van het eigen organisatierecht, hetzij op al
gemene gronden van volkenrecht. Kan de beslissing daar niet op worden 
gefundeerd, dan kan geen juridische verbindendheid worden aangenomen. 
Een rechtsplicht tot nakoming kan dan niet worden volgehouden. Dit wil 
uiteraard niet zeggen, dat er niet een sterke politieke binding door het 
besluit kan zijn ontstaan, eventueel zelfs een fatsoensbinding, met name 
voor die staten, die aan het tot stand brengen van het besluit hebben 
medegewerkt (al moet men zich van het laatste niet te veel voorstellen). 
Het lijkt mij evenwel noodzakelijk, indien men in deze gevallen van 
"graden van verbindende kracht" gaat spreken, dat volkomen duidelijk 
is dat hier van niet meer dan een politieke binding, een fatsoensbinding 
of, wil men van een "morele" binding sprake kan zijn. Wanneer men deze 
dan in samenhang ziet met graden van geoorloofde dwang, dan moet weer 
duidelijk zijn, dat dit een andere dan rechtsdwang zal moeten zijn, terwijl 
de geoorloofdheid wordt bepaald door de grenzen, die het volkenrecht 
op een gegeven moment stelt. Minder juist lijkt het mij te stellen, dat 
men zich hierbij zou bevinden op een gebied "gelegen tussen recht en 
geen recht". De dwang hier bedoeld heeft met recht niet anders te maken 
dan dat zij zich binnen de grenzen van het recht moet houden. Verliest 
men dit uit het oog, dan kan het gebruik van de juridisch-aandoende 
term "bindende kracht" er toe leiden, dat het juridisch denken op zulk 
een wijze wordt dienstbaar gemaakt aan het politieke denken, dat het 
zijn zelfstandige betekenis verliest ... en daarmede aan de internationale 
politiek de diensten onthoudt, die deze laatste zo broodnodig heeft. 

Met het bovenstaande wordt uiteraard niet ontkend, dat het in con
crete gevallen vaak uitzonderlijk moeilijk kan zijn vast te stellen wat 
"recht" is: het probleem der rechtsvinding is misschien wel het moeilijkst 
in de volkenrechtelijke sfeer, waar zo weinig vastheid heerst ten aanzien 
van de meest elementaire factoren van rechtsvorming en waar .nog zo 
vaak opzettelijk veel in het vage wordt gelaten omdat men van positieve 
en algemene uitspraken de niet te overziene consequenties ducht. Zo is 
bv. de figuur dat een besluit voor een deel juridisch verbindend moet 
worden geacht (want voor dat deel bevoegd genomen of niet meer in
houdend dan een bevestiging van algemene beginselen van volkenrecht) 
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en voor een ander deel niet, zeer wel denkbaar. De bij de uitvoering 
betrokken juridische adviseurs, eventueel het bevoegde Gerechtshof, zullen 
op dit glibberig terrein het rechte pad moeten vinden. 

Over de hoofdstukken II en IIl moet ik korter zijn. Hoofdstuk II be
gint met een bespreking van het oude gelijkheidsbeginsel dat door Tammes 
in feite, voor wat het organisatierecht betreft, als niet meer beantwoordend 
aan de rechtswerkelijkheid naar de rommelzolder wordt verwezen. Als 
constructiebeginsel kan het dienst doen, doch Of het als zodanig zal 
worden aanvaard is van tal van factoren afhankelijk. De vraag rijst, of 
hier niet te grif wordt toegegeven aan de overigens veelal gerechtvaar
digde neiging, in het organisatierecht werkelijk recht te doen wedervaren 
aan de grote verschillen tussen staten zowel ten aanzien van het belang 
dat zij bij de organisatie hebben als ten aanzien van hun (financiële en 
andere) bijdrage aan de verwezenlijking van het doel ervan . 

. Moet niet, waar het hier steeds samenwerking van staten betreft, d.w.z. 
van gemeenschappen, die geroepen zijn de hoogste rechtsbelangen van 
hun onderdanen veilig te stellen, het gelijkheidsprincipe ook bij de or
ganisatie uitgangspunt zijn, zij het dan dat als tweede grondbeginsel 
moet gelden, dat voor iedere redelijk motiveerbare afwijking van het 
eerste principe plaats moet worden gelaten? Als motieven voor ongelijk
heid zullen dan met name moeten gelden de motieven, die aan het doel 
van de organisatie zijn ontleend. 

Hoofdstuk II bevat een uitvoerig overzicht van motieven van ongelijk
heid, maatstaven die worden aangelegd en middelen waardoor de ongelijk
heid wordt geëffectueerd (stemverlening aan onafhankelijke gebieden, 
"wegen" van stemmen, veto, enz.). Ook wordt terecht grote aandacht be
steeed aan tal van indirecte invloeden op de besluitvorming: de mate van 
vertegenwoordiging in commissies, de grootte (en qualiteit !) van delegaties, 
het door delegatieleden doen bezetten van belangrijke functies als die van 
voorzitter en rapporteur en het optreden van het secretariaat, waarop zo 
menige organisatie en conferentie in belangrijke mate drijft. Ook de zetel 
en de voertaal van de organisatie krijgen de aandacht, die zij, als het 
uiteindelijk resultaat mede-bepalende, verdienen. Uit het feit, dat men 
zich onwillekeurig afvraagt waarom dit alles niet onder het hoofdstuk 
"besluitvorming" werd behandeld, moge het nauwe verband tussen beide 
eerste hoofdstukken blijken; een verband waarop de schrijver trouwens 
zelf herhaaldelijk de aandacht vestigt. 

De in Hoofdstuk IIl behandelde bevoegdheidsverdeling (tussen de or
ganisatie en de deelnemende staat) stip ik slechts aan. Hier worden zeer 
belangrijke opmerkingen gemaakt over de ontwikkeling van de afbakening, 
met name in Volkenbond en Verenigde Naties, van wat de organisatie en 
wat de staten met uitsluiting van de organisatie regardeert. Duidelijk 
wordt de stelling "recht wekt tegenrecht" geïllustreerd. Even duidelijk 
wordt echter hoe moeilijk het is tegen het opdringend organisatierecht 
de vrije rechtssfeer der deelnemende staten te beschermen. Met instem
ming geef ik door Tammes' wens tot een scherpe afbakening dezer beide 
sferen. Men kan er volledig oog voor hebben dat de feitelijke ontwik
keling slechts in beperkte mate wordt bepaald door aanvaarde formules, 
hoe scherpzinnig en uit een oogpunt van gerechtigheid en wijs beleid 
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voortreffelijk opgesteld zij ook mogen zijn, en toch blijven pleiten voor 
de grootste aandacht en zorg voor deze werkzaamheid. Zal het recht 
enige richtinggevende functie kunnen vervullen dan zal het, ook op dit 
punt, duidelijk, redelijk en vooral "richtiges Recht" moeten zijn. 

In een naschrift behandelt Tammes zeer in het kort besluitvorming, 
gelijkheidsbeginsel en bevoegdheidsverdeling in het verdrag van 18 April 
1951 tot oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. 
In het feit, dat dit verdrag aan de Hoge Autoriteit de bevoegdheid ver
leent beschi!?kingen te geven die in al haar onderdelen verbindend zijn, 
aanbevelingen te doen die slechts verbindend zijn ten aanzien van de daarin 
gestelde doelen doch de vrijheid laten in de keuze van de middelen ter 
bereiking daarvan en adviezen te geven die onverbindend zijn, ziet hij 
bevestigd, dat de practijk van de internationale organisatie meer en meer 
behoefte heeft aan een gradatie van bindende kracht. De opmerking acht 
ik juist voorzover zij de behoeften van de practijk signaleert. Maar men 
zal er onmiddellijk naast moeten stellen dat hier een duidelijke verdrags
tekst als rechtsbasis dient voor de vaststelling van de verschillen, die hier 
concrete juridische inhoud heben gekregen. Voor de besluiten van vroe
gere organisaties geldt veeleer het omgekeerde. 

Tenslotte een opmerking die mogelijk meer tot de uitgever dan tot de 
schrijver moet worden gericht: indien al moet worden aanvaard, dat de 
behandeling van vraagstukken van internationale organisatie nog slechts 
in hoofdstukken kan worden gegeven, dan zal toch een scherpe en duide
lijke indeling binn'en deze hoofdstukken de bestudering daarvan aanmer
kelijk kunnen vergemakkelijken. Als een volgende druk, die ik dit werk 
gaarne zie ten deel vallen, zou gebroken hebben met de ook door de ge
bruikte lettertypen bijna onbegrijpelijke indeling, en duidelijk zou doen 
uitkomen welke onderdelen bijeenhoren, zou reeds veel zijn gewonnen. 
5 December 1953. MR L. J. VAN DER BURG 

Prof. Mr I. A. DIEPENHORST, Humanisme en Humanistische 
"geestelijke verzorging". 
Uitgegeven door de Commissie voor de Geestelijke 
Verzorging van de militairen enz. Den Haag, 19;;2, 
44 blz. 

Naar aanleiding van het feit, dat de commissie voor de geestelijke ver
zorging van militairen - sub-commissie van het contact in overheids
zaken - herhaaldelijk geconfronteerd werd met de waarden, die samen
gevat worden met de verzamelnaam "humanisme", heeft zij zich tot Prof. 
Diepenhorst gericht om voorlichting over deze materie te mogen ontvangen. 
Aldus de korte inhoud van de inleiding op deze brochure. 

Deze simpele zin heeft echter een bepaalde achtergrond. 
Het mag algemeen bekend worden geacht, dat er van de zijde van het 

Humanistisch Verbond (opgericht 1946) bij de overheid op is aangedron
gen, aan de humanistische organisaties het recht te verlenen geestelijke 
steun te bieden, geestelijke verzorgers aan te stellen enz. "Eenzijdig, on
billijk en aanmatigend noemen de humanisten het om de absoluutheid van 
het christendom aan de staat op te dringen, aan kerkelijken de gewenste 
geestelijke verzorging te geven, daarentegen aan de buitenkerkelijke 
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Nederlanders, die evenzeer staatsburgers in volle rechten zijn, deze ver
zorging te onthouden." 

Het probleem, waarover het hier gaat, is dan feitelijk: gaat het aan met 
de wet op de kerkgenootschappen in de hand op het verzoek van de huma
nisten afwijzend te beschikken? De staat legt immers geen dogmatische 
maatstaf aan! Kunnen de woorden "godsdienstig" en "geestelijk", die in 
de officiële stukken werden gebezigd, niet in ruimer zin worden geïnterpre
teerd dan doorgaans het geval is? 

Prof. D. heeft zich, op verzoek van de bovengenoemde commissie, niet 
tot dit juridische vraagstuk beperkt, maar ook het humanisme willen be
spreken. In een korte, maar tevens scherpe analyse wijst de hoogleraar 
op grote geschakeerdheid van het humanisme. Hij leidt ons door de 
eeuwen heen en wijst op de gedifferentieerde gestalten, die het heeft aan
genomen. Bij alle verscheidenheid blijft echter de kern, dat, naar Prota
goras' woord, de mens de maat van alle dingen is. 

Bijzondere aandacht is besteed aan het humanisme, zoals het zich ver
toont in ons vaderland. Moge het zijn, dat de invloed van het Evangelie op 
dit humanisme merkbaar is, principieel blijft er een onoverbrugbare kloof 
gapen tussen deze belangrijke geestesstroming en het christelijk geloof, 
dat de autonomie van de mens en zijn zelfverwerkelijking radicaal afwijst. 

De vraag besprekend of de kleur van het woord "kerkgenootschap" 
dermate verschoten is, dat ook de humanist zijn eigen geestelijke verzor
ging in de wet ziet gegarandeerd, toont de schrijver m. i. overtuigend aan, 
dat de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever is geweest met "kerk
genootschappen" christelijke kerken aan te duiden in de algemene zin 
van het woord, "de met de bijzondere openbaring rekenende lichamen". 

Zijn conclusie is dan ook terecht dat het op grond van de letter van de 
wet onmogelijk is humanistische "geestelijke verzorging" toe te laten. 

Mocht het zijn, dat door de humanistische volksgroep een speciale 
geestelijke verzorging wordt verlangd, dan zou men hierin tegemoet kun
nen komen met dien verstande, dat all één aan de kerken de eigenliïke 
geestelijke verzorging zou toekomen. 

De lezing van deze korte brochure is alleszins aan te bevelen. Zij zal 
een verhelderende dienst bewijzen aan velen, die misschien wat al te 
onbevangen in het humanisme een welkome bondgenoot menen te kunnen 
vinden in de strijd tegen het nihilisme en daarom het een gelijkberechtigde 
plaats wi11en toekennen in de "geestelijke verzorging". 
Helpman J. PRINS 

Prof. Mr R. KRANENBURG, Studiën over Recht en Staat. 
4e dr. De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1953. 

Prof. Kranenburg heeft in het algemeen niet te klagen over de aftrek, 
welke zijn boeken en geschriften vinden. Verschillende daarvan zijn in 
de loop der jaren één of meerdere malen herdrukt. En dat is niet een 
lot, dat aan alle rechts- en staatswetenschappelijke literatuur is beschoren. 

Deze fraai uitgegeven bundel studiën over Recht en Staat beleeft nu 
zijn vierde druk, zij het ook dat het aantal opstellen weer is uitgebreid. 
Een in het gijzelaarskamp te St. Michielsgestel geschreven studie over 
,,\iVillem van Oranje en onze volks- en staatsvorming" verscheen voor 
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het eerst in de vo.rige druk, terwijl in deze druk no.g zijn to.egevo.egd 
recente studiën o.ver "Troelstra en o.nze staatsrechts-o.ntwikkeling" en over 
"Vo.lkenbo.nd en Verenigde Naties". 

De gehele bundel geeft een verzameling van 21 studiën o.ver uiteen
lo.pende o.nderwerpen en geschreven o.ver een lange perio.de, 111. van 
1914--heden. Het is uiteraard niet nodig, nu het hier een herdruk betreft, 
een bespreking aan deze opstellen als zo.danig te wijden. De gehele serie is 
o.verigens no.g steeds de mo.eite van het kennisnemen zeer zeker waard. Dit 
geldt o.o.k van de oudere artikelen. Deze maken wel duidelijk, dat Kranen
burg vo.o.ral ook in zijn jo.ngere jaren uitstekende dingen heeft geschreven. 

De goede stijl en de eenvoudige en klare manier van zeggen maken 
het lezen van deze schetsen to.t een prettige en vaak bo.eiende lectuur. Het 
meest interessant vo.o.r de po.litiek-geïnteresseerde lezer is wel een aantal 
essays o.ver grote staatkundige figuren uit onze historie (Prins Wi1lem 
van Oranje, Oldenbarnevelt, Jan de \Vitt, Tho.rbecke en Troelstra). Op 
een knappe en bondige wijze wo.rden deze staatslieden in hun perso.onlijk 
o.ptreden temidden van de po.litieke o.mstandigheden van hun tijd belicht. 
Kenmerkend vo.o.r cle psycho.lo.gische "instelling" van Kranenburg is, dat 
hij zijn figuren steeds psycho.lo.gisch tracht te plaatsen in het typen-kader 
van Heymans' Inleiding tot de Speciale Psychologie. 

Het is jammer, dat Prof. Kranenburg no.g niet aan soo.rtgelijke schetsen 
over Gro.en van Prinsterer is toegekomen. Of cle reden daarvan is, dat 
hem daarvoo.r to.t nu toe de tijd heeft o.ntbroken, dan wel dat hun staat
kundige grootheid do.o.r hem niet in voldo.ende mate wo.rdt erkend, kan 
uiteraard do.o.r mij niet worden beo.o.rdeeld. 

Van belang zijn o.o.k de artikelen o.ver "Gladsto.ne en Ierland" en o.ver 
de "No.ord-Amerikaanse staatsvo.nning". Kennisneming voo.ral van laatst
geno.emd artikel kan nuttig zijn vo.o.r allen die in deze tijd bij staats
vo.rmende arbeid in Europees verband betro.kken zijn. 

De bundel bevat voorts een aantal rechtswijsgerige bijdragen. Deze 
hebben, afgezien van des schrijvers opvattingen, lang niet die waarde, 
welke zijn historische en staatsrechtelijke studiën hebben. Wellicht ko.mt 
dit do.ordat Kranenburg zeker niet in de eerste plaats een "wijsgeer" is. 
Daarbij komt, dat zijn rechtswijsgerige en kennis-theo.retische o.pvattingen 
en metho.den vo.o.r o.ns fundamenteel o.naanvaardbaar zijn. 

Kranenburg heeft een hartgrondige vrees vo.o.r alle "vo.o.ro.nderstel
lingen" en levensbescho.uwelijke gro.ndslagen in de philo.so.phie. Hij 
spreekt van duldeloze dwang waarto.e de, do.o.r hem als subjectief aan
geduide, levensbescho.uwing kan leiden (blz. 310). 

Met de mening van Kranenburg, dat o.p levensbescho.uwelijke basis 
o.ntwikkelde wij sgerige en kennistheoretische opvattingen voo.r de ware 
wetenschapsbeoefening buiten bescho.uwing mo.eten blijven, heeft kortge
leden Prof. Do.o.yeweerd op m. i. afdo.ende wijze afgerekend in een artikel 
"Over de methode van begripsvo.rming in de rechtswetenschap" in Rechts
geleerd Magazijn Themis, jg. 1953, aflevering 3. De belangstellende lezer 
worde de lectuur van deze bijdrage van Doo.yeweerd ten zeerste aanbe
vo.len. Er blijft van Kranenburg's wijsgerige "instelling" m.i. niet veel o.ver. 

Een en ander neemt evenwel niet weg, dat van de hierbesproken zeer 
leesbare en lezenswaardige studiën-verzameling gezegd moet wo.rden, dat 
zij een vierde druk ten volle heeft verdiend. DR W. P. BERGHUIS. 
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In 1928 is het SO-jarig bestaan van de Anti-revolutionaire partij her
dacht. Voortgaan in die lijn zou tot de herdenking van haar 7S-jarig 
bestaan in 1953 hebben geleiel. Toch is daartoe niet overgegaan, en zal 
deze herdenking in 1954 plaats hebben. Waarom is afgeweken van het 
uitgangspunt, dat in 1928 is aanvaard? 

De keuze, welke destijds is gedaan, werd door Dr H. Colijn als volgt 
gemotiveerd 1). Het zou volkomen verdedigbaar zijn geweest, het jaar 
1871 te beschouwen als het geboortejaar van de Anti-revolutionaire partij. 
Ook zou men voor 1 April 1872 als haar geboortedag hebben kunnen 
pleiten, omdat op die dag het eerste nummer van De Stmzdaard is ver
schenen. N och tot het ene, noch tot het andere is echter besloten, aangezien 
dan te veel uit het oog zou zijn verloren, dat het begrip partij ten nauwste 
is verhonden met het begrip organisatie, en ten minste onderstelt de aan
wezigheid van een welomschreven program van beginselen. Hoe belang
rijk 1871 en 1 April 1872 voor de Anti-revolutionaire partij ook zijn 
geweest, van een eigenlijke organisatie en van een program van beginselen 
was er toen nog geen sprake. Het zou tot 1878 duren eer men daartoe 
kwam. Op 1 Januari 1878 werd het ontwerp-program van beginselen 
gepubliceerd. In de loop van dat jaar werd dit door de meeste van de be
staande anti-revolutionaire kiesverenigingen aanvaard. En daarmede werd 
tevens de band gelegd, welke de vaste politieke organisatie mogelijk maakte. 
"Daarom" - aldus Dr H. Colijn "is dat jaar 1878 het begin onzer 
politieke jaartelling. Kunnen we als belijders der anti-revolutionaire rich
ting bogen op een geschiedenis van een eeuw, als georganiseerde partij 
vangt ons bestaan eerst aan in 1878. En daarom is 1928 het jaar, waarin 
we ons gouden feest vieren." 

Deze zienswijze, en de daarop gebaseerde keuze, zijn, om haar met een 
woord van Dr H. Colijn zelf te typeren, "volkomen verdedigbaar". Toch 
bleef er een vraag over, en wel deze: behoort hetgeen in 1878 is geschied, 
evenals wat in 1871 en op 1 April 1872 plaats vond, niet gerekend te 
worden tot de vóórgeschiedenis van de partij? Voor een bevestigende 
beantwoording van deze vraag zijn goede redenen aan te voeren. Met de 
publicatie van het ontwerp-program van beginselen, en met de aanvaarding 
daarvan door de overgrote meerderheid van de toen bestaande anti-revolu-

1) Schrift en Historie, Gedenkboek bij het SO-jarig bestaan der georganiseerde 
A.R. partij, 1928, blz. 13/14. 
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tionaire kiesverenigingen, was nog niet overgegaan tot de oprichting van 
de partij. Daartoe kwam het eerst in een vergadering op 3 April 1879. 
Op die datum werd besloten tot vorming, wil men stichting, van de partij. 
Zo zag Dr A. Kuyper het blijkbaar ook. In De Standaard van 26 Maart 
1879 komt in een driestar het volgende voor: "De aaneensluiting van alle 
anti-revolutionaire kiesverenigingen in een centraal-comité, mits op de 
voet van onverkorte autonomie, schijnt dan toch metterdaad tot stand te 
zullen komen." En in De Standaard van 5 April 1879 heet het in een 
verslag van deze vergadering, dat als uitkomst daarvan mag worden vast
gesteld: "dat de Anti-revolutionaire partij thans, langs geleidelijke weg. 
tot een vaste en volledige organisatie is geraakt, steunende op deze drie 
beginselen: 1. eenheid van program; 2. autonomie der districten; en 
3. officiële opdracht in de wettige weg van de politieke leiding." 

Op grond van een en ander schijnt het alleszins verdedigbaar hetgeen 
in 1878 geschiedde te rekenen tot de vóórgeschiedenis van de Anti-revolu
tionaire partij, en 3 April 1879 te beschouwen als haar geboortedatum. 
Daarom wordt haar 75-jarig bestaan, zonder een veroordelend vonnis te 
willen strijken over de keuze, welke in 1928 is gedaan, gevierd in 1954. 

'" * * 
Zijn er genoegzame motieven voor de viering van het 75-jarig bestaan 

der partij? Wellicht zijn er geestverwanten, die er moeite mede hebben, 
op deze vraag een positief antwoord te geven, omdat zij de politieke 
toestanden in Europa, en in de wereld in het algemeen, van zulk een aard 
achten, dat het huns inziens mogelijk beter ware van een herdenkingsfeest 
der partij af te zien. Ook is het zeker niet ondenkbaa.r, dat sommigen onzer 
de positie, waarin het gereformeerd protestantisme te onzent verkeert 
- een positie, waarmede het lot van onze partij nauw is verbonden - als 
een beletsel zien voor een opzettelijke viering van het bestaan der partij 
gedurende drie kwart eeuw. 

Uiteraard moet worden toegestemd, dat de politieke verhoudingen van 
Europa, en die welke de wereldsituatie kenmerken, in overwegende mate 
een karakter dragen, dat niet tot blijdschap kan stemmen, maar wèl in zorg 
doet verkeren. Evenmin kan worden tegengesproken, dat het gereformeerd 
protestantisme in de laatste tientallen jaren aan een ernstige verbrokke
ling onderhevig is geweest, en dat dit zijn ongunstige gevolgen heeft gehad, 
en nog dagelijks heeft, ook voor de politieke sector van onze samenleving, 
in het bijzonder voor de Anti-revolutionaire partij. Toch geloven wij, dat 
het een noch het ander in de weg mag staan aan een feestelijke herdenking 
van het 75-jarig bestaan der partij. De redenen, welke tot haar oprichting 
hebben geleid, die welke telkens haar optreden hebben bepaald, de invloed 
welke zij in het achter liggende tijdvak op de politieke ontwikkeling in en 
van ons Vaderland heeft gehad, de weerstanden waarop zij is gestuit en 
de bestrijding, welke zij heeft ondervonden, zijn zo belangrijk, dat wij 
haar, vooral bij een gelegenheid als deze, welbewust in onze overdenking 
en overweging behoren te betrekken. Gaan wij daartoe over, dan zal het 
spoedig duidelijk zijn, dat het kortweg van ondankbaarheid zou getuigen, 
als de viering van dit jubilé achterwege werd gelaten. 

* * 
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Men kan over het ontstaan en bestaan van de partij van uit verschillende 
gezichtpunten handelen. Elk van die punten heeft zijn betekenis voor de 
vorming van een juist oordeel over haar karakter en geschiedenis, maar 
een bijdrage als deze noopt tot beperking. \Vij zullen in hoofdzaak stil staan 
bij de noodzakelijkheid van onze partij. 

Allereerst vragen wij aandacht voor de toestand, waarin ons volk in 
de vorige eeuw verkeerde. Deze werd gekenmerkt door de overheersende 
invloed, welke enerzijds van een vervagend en verwaterend christendom, 
dat tenslotte van zijn pit en merg werd ontdaan, anderzijds van cen veld
winnend rationalisme en materialisme uitging. De leiding gevende kringen 
in ons volksleven keerden over het algemeen al meer de rug toe aan de 
godsdienst naar de Heilige Schrift. Zij gevoelden zich thuis in de ver
wereldlijking van de levensverhoudingen, en aanvaardden gretig de vrij
zinnige leringen. De autoriteit van de Bijbel werd eerst ondermijnd, 
daarna geloochend. Hetgeen de Schrift openbaart omtrent de schepping, 
de val in zonde, en de komst van de Here Jezus Christus in het vlees 
om zondaren zalig te maken en de schepping te bevrijden uit de macht 
van de boze, werd eerst betwijfeld en vervolgens naar het rijk der fabelen 
verwezen. Het eenvoudige volk, dat nog aan de door God geopenb<k1.rde 
waarheid vasthield, werd naar de achtergrond van het leven gedrongen. 
Het werd geduld, mits het in het openbare leven niet actief optrad om die 
waarheid tot gelding te brengen. Het christelijk geloof was een zaak 
voor het hart, voor de binnenkamers van het leven, maar de belijders 
daarvan moesten niet werkzaam zijn voor de hervorming van de kerk 
en de andere levensverbanden. Zij behoorden een stille partij te zijn, d.w.z. 
een groep, welke zich in het publieke leven niet liet horen, welke niet naar 
buiten trad met het doel de samenleving te hervormen. Kwamen zij 
daartoe, dan verstoorden zij de zo hoog geloofde rust en vrede, veroor
zaakten zij verwarring en verdeeldheid, en verscheurden zij de eenheid 
der natie. Men denke in dit verband aan de beruchte maatregelen, welke van 
overheidswege tegen de Afgescheidenen zijn genomen. En lette er tevens 
op, dat in vele plaatsen de vrijzinnige prediking van de kansels de een
voudigen, die aan het geloof der Schriften trouw hIeven, uit de samen,· 
komsten der gemeenten verdreef, en hen er toe bracht zich vo')r de 
voeding en sterking van hun geloof af te ?:Onderen in het conventikel. Dit 
werd door velen in zoverre toegejuicht, dat daardoor voor de partij der 
verlichting volledig ruim baan werd gemaakt. Zij was en bleef de heersende, 
zowel in de kerk als in het openbare leven. Zij bezette de ambten en de 
posten. Zij gaf vrijwel overal de toon aan. Zij perste de samenleving 111 

een keurslijf, vervaardigd naar het patroon van de vrijzinnigheid. 

* * * 
Mr G. Groen van Prinsterer, tot het inzicht gekomen van het droef 

yerval in kerk en staat, vatte de kamp op tegen de vrijzi.nnigheid, zowel 
in haar theologisch-kerkelijke als in haar staatkundige gestalte. Hij onder
kende als de diepste oorzaak van dit verval de verlating van God en Zijn 
Woord, en de veronachtzaming of de ontkenning van de lessen der historie, 
Hij zag in de revolutionaire idee de stelselmatige verwerping van het 
gezag van God en van Zijn openbaring. Deze idee was de achtergrond en 
de stuwkracht van de Franse Revolutie. Groen moge te weinig aandacht 
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hebben gegeven aan de vele aanleidingen tot deze revolutie, de diepere 
motieven en de diepste oorzaak en drijfkracht daarvan heeft hij met een 
zeldzame scherpte van blik blootgelegd. Hij keerde zich dan ook met al 
zijn krachten, en dit waren er vele, tegen die revolutionaire idee en de 
revolutionaire principes. Deze waren de uitgangspunten en de richting
aanwijzers voor de vrijzinnigheid op staatkundig gebied. Hij was de aan
voerder in de strijd onder de leuze: "Tegen de Revolutie het Evangelie". 
Van hem is, zakelijk weergegeven, het woord: in beginsel is elk christen 
anti-revolutionair. Openbaart hij zich als zodanig niet, dan is dit het gevolg 
van dwaling inzake het wezen en karakter van de vrijzinnigheid. Groen 
is de grondlegger van de anti-revolutionaire staatkunde. 

Hij heeft er naar gestaan allen, die behoorden tot de gereformeerde 
gezindte, te verenigen - zij het niet in organisatorische zin in de 
strijd tegen het liberalisme. Hij ging, zo lang het slechts even doenlijk 
was, op zo breed mogelijke wijze te werk om hen, die de grondwaarheden 
van de Hervorming waren toegedaan, tot samenwerking te brengen op 
politiek terrein. Hij probeerde steeds een hecht en groot steun vlak te ver
krijgen voor de anti-revolutionaire of christelijk-historische richting. Dit 
is vooral duidelijk aan de dag getreden in zijn veeljarig geduld met die 
belijders van het christelijk geloof, die buiten en in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal telkens weer verzeilden in de wateren van de con
servatieve partij, dan wel afzagen van hetgeen z. i. uit christelijk oogpunt 
noodzakelijk was. 

Groen heeft de zwaarste bestrijding ondervonden van hen, die hij als 
zijn vrienden beschouwde. Die bestrijders hebben hem de meest pijnlijke 
teleurstellingen bereid, en dikwijls midden in de worsteling der geesten 
zijn kracht gebroken. Dit was voor hem te ernstiger, omdat zij betrekke
lijk grote invloed uitoefenden op de kiezers - veel meer dan op "het 
volk achter de kiezers" -, en daardoor de versterking van de parlementaire 
kracht der anti-revolutionaire richting verhinderden of belemmerden. Ten
slotte kwam hij, toen zijn eindeloos geduld klaarblijkelijk geen positieve 
resultaten opleverden, tot de conclusie, dat hij hen moest loslaten, die 
herhaaldelijk in het zog van het conservatieve smaldeel voeren. In 1871 
stelde hij een radicale en opzienbarende daad. Hij verleende bij de stem
bus alleen steun aan het door hem verkoren driemanschap: Kuyper, 
Keuchenius, Van Otterloo. Die daad betekende enerzijds een smartelijke 
scheiding van geesten, maar anderzijds de herwinning van de zelfstandig
heid der anti-revolutionaire richting, haar bevrijding uit de knellende om
arming welke een dodelijke had kunnen worden van het conservatisme. 
Groen's woord: "In ons isolement ligt onze kracht" moet, naar het mij 
voorkomt, in nauw verband worden gezien met het proces, dat hem tot 
die daad voerde. "Isolement" mag niet worden verstaan in de zin van 
afzondering van, vertrek uit de politieke samenleving, maar in die van 
principiële zelfstandigheid - hij noemde het zelf "beginselvastheid" -
te midden van die samenleving, het zich hoeden voor, het voorkomen van 
een vermenging van in wezen aan elkander tegengestelde beginselen, of 
verflauwing der grenzen. 

* * * 
Nadat Dl' A. Kuyper 111 persoonlijk contact met Groen was gekomen, 
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ontstond er tussen hen een drukke, belangwekkende correspondentie, en 
wisselden zij vaak mondeling van gedachten. Groen had buitengewoon 
veel lof voor het werk van Kuyper, en liet zich in zijn brieven vele malen 
gunstig over diens artikelen in De Standaard uit, al bleef voor hem 
gelden: "homogeen, maar zelfstandig". Kuyper van zijn zijde had grote 
behoefte aan de adviezen van Groen. Hij legde hem telkenmale zijn ge
dachten en projecten voor, en begeerde van ganser harte in overeenstem
ming en samenwerking met Groen te handelen. Deze wenste zich in de 
laatste jaren van zijn leven in hoofdzaak aan de historie te wijden, en 
wilde mede daarom, zo enigszins mogelijk, blijven bniten de dagelijkse 
politiek en strijd. Hij vertrouwde alles wat daarop betrekking had gaarne 
aan Kuyper toe. \Vel stelde hij het buitengewoon op prijs op de hoogte 
te worden gehouden van hetgeen er omging, opdat hij, indien nodig of 
wenselijk, van zijn opinie kon doen blijken. Kuyper werd voor hem de 
leider van de anti-revolutionaire richting "jure suo". 

Tussen Groen en Kuyper waren verschillen, maar deze stonden in geen 
enkel opzicht in de weg aan wederzijdse waardering en hartelijke steun
verlening. Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat Kuyper inzake 
concretisering van de beginselen der anti-revolutionaire of christelijk
historische richting en met betrekking tot haar organisatie spoediger wilde 
handelen en verder wilde gaan dan Groen wenselijk scheen. Daar staat 
tegenover, dat hij in 1874, toen Kuyper tot lid van de Tweede Kamer was 
gekozen, er geheel mede instemde, dat deze, ook met het oog op de actie 
in het volksleven, voor het optreden in de Kamer aanstuurde op de aan
vaarding van een program door de Kamerleden van de anti-revolutionaire 
of christelijk-historische richting. Na Groen's verscheiden bleef Kuyper 
in dezelfde richting voortwerken. Dit werk vond zijn bekroning in de 
oprichting van de Anti-revolutionaire partij en in de aanvaarding door 
haar vall het bekende program van beginselen. 

Uit de arbeid van Groen en Kuyper, waaraan WlJ 111 het vorenstaande 
herinnerden, blijkt daghelcler, dat zij en hun medestanders het zelfstandig 
optreden van de anti-revolutionaire richting noodzakelijk oordeelden, en 
dat de verdere ontwikkeling van de staatkundige verhoudingen en de 
ervaringen, welke werden opgedaan, eveneens de organisatie van deze 
,"ichting in het verband van een partij noodzakelijk maakte. De redenen, 
welke tot deze noodzakelijkheid deden concluderen, waren van verschil
lende aard. Men zou deze kunnen onderscheiden in drie groepen, ten Ie 
practische, ten 2e organisatorische en ten 3e principiële. 

Ten eerste practische. De gang van zaken op politiek gebied noopte tot 
verweer. Rationalisme en liberalisme vierden hoogtij. De oorsprong, de 
bron van het overheidsgezag was de mens, de wil des volks. De Neder
landse staat werd al meer een staat zonder God. De volksschool werd in 
"teeds consequenter zin de school zonder de Bijbel, zonder het Evangelie 
des kruises. De vrijheid van onderwijs werd formeel erkend, maar in feite 
onthalsd. De vrijheid van godsdienst en geweten \verd met voeten getreden. 
Het overheidsbeleid en de staatkunde werden losgemaakt van de christe
lijke religie. Zij hadden met die religie niets van doen. Zij waren aan
gelegenheden, \vaarvoor alleen het vrije gezond versta.nd en de zelfstandige 
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hebben gegeven aan de vele aanleidingen tot deze revolutie, de diepere 
motieven en de diepste oorzaak en drijfkracht daarvan heeft hij met een 
zeldzame scherpte van blik blootgelegd. Hij keerde zich dan ook met al 
zijn krachten, en dit waren er vele, tegen die revolutionaire idee en de 
revolutionaire principes. Deze waren de uitgangspunten en de richting
aanwijzers voor de vrijzinnigheid op staatkundig gebied. Hij was de aan
voerder in de strijd onder de leuze: "Tegen de Revolutie het Evangelie". 
Van hem is, zakelijk weergegeven, het woord: in beginsel is elk christen 
anti-revolutionair. Openbaart hij zich als zodanig .niet, dan is dit het gevolg 
van dwaling inzake het wezen en karakter van de vrijzinnigheid. Groen 
is de grondlegger van de anti-revolutionaire staatkunde. 

Hij heeft er naar gestaan allen, die behoorden tot de gereformeerde 
gezindte, te verenigen zij het niet in organisatorische zin - in de 
strijd tegen het liberalisme. Hij ging, zo lang het slechts even doenlijk 
was, op zo breed mogelijke wijze te werk om hen, die de grondwaarheden 
van de Hervorming waren toegedaan, tot samenwerking te brengen op 
politiek terrein. Hij probeerde steeds een hecht en groot steun vlak te ver
krijgen voor de anti-revolutionaire of christelijk-historische richting. Dit 
is vooral duidelijk aan de dag getreden in zijn veeljarig geduld met die 
belijders van het christelijk geloof, die buiten en in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal telkens weer verzeilden in de wateren van de con
servatieve partij, dan wel afzagen van hetgeen z. Î. uit christelijk oogpunt 
noodzakelijk was. 

Groen heeft de zwaarste bestrijding ondervonden van hen, die hij als 
zijn vrienden beschouwde. Die bestrijders hebben hem de meest pijnlijke 
teleurstellingen bereid, en dikwijls midden in de worsteling der geesten 
zijn kracht gebroken. Dit was voor hem te ernstiger, omdat zij betrekke
lijk grote invloed uitoefenden op de kiezers - veel meer dan op "het 
volk achter de kiezers" -, en daardoor de versterking van de parlementaire 
kracht der anti-revolutionaire richting verhinderden of belemmerden. Ten
slotte kwam hij, toen zijn eindeloos geduld klaarblijkelijk geen positieve 
resultaten opleverden, tot de conclusie, dat hij hen moest loslaten, die 
herhaaldelijk in het zog van het conservatieve smaldeel voeren. In 1871 
stelde hij een radicale en opzienbarende daad. Hij verleende bij de stem
bus alleen steun aan het door hem verkoren driemanschap: Kuyper, 
Keuchenius, Van Otterloo. Die daad betekende enerzijds een smartelijke 
scheiding van geesten, maar anderzijds de herwinning van de zelfstandig
heid der anti-revolutionaire richting, haar bevrijding uit de knellende om
arming welke een dodelijke had kunnen worden van het conservatisme. 
Groen's woord: "In ons isolement ligt onze kracht" moet, naar het mij 
voorkomt, in nauw verband worden gezien met het proces, dat hem tot 
die daad voerde. "Isolement" mag niet worden verstaan in de zin van 
afzondering van, vertrek uit de politieke samenleving, maar in die van 
principiële zelfstandigheid - hij noemde het zelf "beginselvastheid" 
te midden van die samenleving, het zich hoeden voor, het voorkomen van 
een vermenging van in wezen aan elkander tegengestelde beginselen, of 
verflauwing der grenzen. 

* * * 
Nadat Dr A. Kuyper 111 persoonlijk contact met Groen was gekomen, 
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ontstond er tussen hen een drukke, belangwekkende correspondentie, en 
wisselden zij vaak mondeling van gedachten. Groen had buitengewoon 
veel lof voor het werk van Kuyper, en liet zich in zijn brieven vele malen 
gunstig over diens artikelen in De Standaard uit, al bleef voor hem 
gelden: "homogeen, maar zelfstandig". Kuyper van zijn zijde had grote 
behoefte aan de adviezen van Groen. Hij legde hem telkenmale zijn ge
dachten en projecten voor, en begeerde van ganser harte in overeenstem
ming en samenwerking met Groen te handelen. Deze wenste zich in de 
laatste jaren van zijn leven in hoofdzaak aan de historie te wijden, en 
wilde mede daarom, zo enigszins mogelijk, blijven buiten de dagelijkse 
politiek en strijd. Hij vertrouwde alles wat daarop betrekking had gaarne 
aan Kuyper toe. 'vVel stelde hij het buitengewoon op prijs op de hoogte 
te worden gehouden van hetgeen er omging, opdat hij, indien nodig of 
wenselijk, van zijn opinie kon doen blijken. Kuyper werd voor hem de 
leider van de anti-revolutionaire richting "jure suo". 

Tussen Groen en Kuyper waren verschillen, maar deze stonden in geen 
enkel opzicht in de weg aan wederzijdse waardering en hartelijke steun
verlening. Men kan moeilijk aan de indruk ontkomen, dat Kuyper inzake 
concretisering van de beginselen der anti-revolutionaire of christelijk
historische richting en met betrekking tot haar organisatie spoediger wilde 
handelen en verder wilde gaan dan Groen wenselijk scheen. Daar staat 
tegenover, dat hij in 1874, toen Kuyper tot lid van de Tvveecle Kamer was 
gekozen, cr geheel mede instemde, dat deze, ook met het oog op de actie 
in het volksleven, voor het optreden in de Kamer aanstuurde op de aan
vaarding van een program doo.r de Kamerleden van de anti-revolutionaire 
of christelijk-historische richting. Na Groen's verscheiden hleef Kuyper 
in dezelfde richting voortwerken. Dit werk vond zijn bekroning in de 
oprichting van de Anti-revolutionaire partij en in de aanvaarding door 
haar "all hct bekende program van heginsden. 

lEt de arbeid van Groen en Kuyper, waaraan WIJ 111 het vorenstaande 
herinnerden, blijkt daghelder, dat zij en hun medestanders het zelfstandig 
optreden van de anti-revolutionaire richting noodzakelijk oordeelden, en 
dat de verdere ontwikkeling van de staatkundige verhoudingen en de 
ervaringen, welke werden opgedaan, eveneens de organisatie van deze 
richting in het verbancl van een partij noodzakelijk maakte. De redenen, 
welke tot deze noodzakelijkheid deden concluderen, waren van verschil
lende aard. Men zou deze kunnen onderscheiden in drie groepen, ten Ie 
practische, ten Ze organisatorische en ten 3e principiële. 

Ten eerste practische. De gang van zaken op politiek gebied noopte to.t 
verweer. Rationalisme en liberalisme vierden hoogtij. De oorsprong, de 
hron van het overheidsgezag vvas de mens, cIe wil des volks. De N eder
landse staat werd al meer een staat zonder God. De volksschool werd in 
steeds consequenter zin de school zonder de Bijbel, zonder het Evangelie 
des kruises. De vrijheid van onderwijs werd formeel erkend, maar in feite 
onthalsd. De vrijheid van godsdienst en geweten vverd met voeten getreden. 
Het overheidsbeleid en de staatkunde werden losgemaakt van de christe
lijke religie. Zij hadden met die religie niets van doen. Zij waren aan
gelegenheden, \vaarvoor alleen het vrije gezond verstand en de zelfstandige 
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menselijke rede inhoud, omvang en doel bepaalden. De regeling van het 
kiesrecht was gekoppeld aan het betalen van belasting (census-kiesrecht). 
Tengevolge van het algemene peil, waarop de stoffelijke welvaart stond. 
bracht dit meele, dat het overgrote deel van het volk v,!aartoe de be
lijders van het gereformeerd protestantisme in ovenvegende mate behoor
den - was uitgesloten van het oefenen van invloed op de behartiging van 
de publieke zaak. De heerschappij van een hetrekkelijk kleine groep, dik
wijls genoemd "het denkend deel der natie", een ver doorgevoerde partij~ 
politiek in de slechte betekenis van het woord, en de achteruitzetting of 
negatie van het christelijk volksdeel, deden een werkelijkheid ontstaan en 
domineren, \Yaartegen eenvoudig de strijd moest worden aangebonden. 
De concrete situatie liet, tenzij men lijdelijke berusting een begerens
waardig goed achtte of zich daarmede \vilde contenteren, geen andere 
practische mogelijkheid over dan die gelegen in zelfstandig optreden. Dit 
was, wilde men zich niet in passiviteit overgeven aan de totale verwereld
lijking, kortweg geboden. 

Had de vrijzinnigheid in het algemeen, en het liberalisme in het bij
zonder, te onzent gekoerst in dezelfde richting, waarin het Engelse libera
lisme zich in de vorige eeuw bewoog, dan zou hoogstwaarschijnlijk deze 
practische noodzakelijkheid niet zijn gevoeld, en zeker niet in die scherpte 
zijn gesteld. 

Ten tweede organisatorische. Niet ieder op zichzelf was in staat het 
goede verweer te bieden, en te trachten het beleid in betere banen te 
voeren. Individueel optreden leidde zo licht tot verbrokkeling van de toch 
reeds niet sterke kracht, en tot het uitspelen van de een tegen de ander. 
Uitwisseling van gedachten tussen gelijkgezinden, overleg en samen
'Nerking konden niet worden ontbeerd. De juiste analyse van de toestand, 
de nauwkeurige kennis van de oorzaken voor het ontstaan daarvan, het 
gemeenschappelijk beraad over de doeleinden en de methoden van het 
verweer, en over de middelen om daaraan een concreet en positief effect 
te geven, vorderden leiding, voorlichting en gezamenlijke actie. De een 
zag dit spoediger en klaarder dan de ander, maar de verhoudingen in de 
politieke samenleving, en wat werd wedervaren in de strijd, dreven ge
leidelijk eerst tot organisatie van het werk, daarna tot binding daarvan 
aan in overleg vastgestelde richtsnoeren, en tenslotte tot vereniging van 
de organen der strijdgenoten in één organisatie. Men kon deze niet missen 
voor de aanwending van de geestelijke krachten, voor de bevverking van 
de volksgeest, en voor de versterking en de uitbreiding van de ondernomen 
actie. 

Ten derde principiële. Hoewel het onder ten Ie en ten 2e opgemerkte, 
wanneer wij ons dat verder indenken, ook principiële elementen bevat, 
verstaan wij hier onder redenen van principiële aard die, welke direct en 
concreet voortvloeien uit de christelijke geloofs- en levensvisie. 

God is de Almachtige, de Schepper van alles wat hestaat. Alle schepsel 
moet Hem eren en dienen. Hij gaf daarvoor Zijn wetten. Ook de over
heid, de volksvertegenwoordiging en de staatsburgers behoren aan die 
wetten te gehoorzamen. Zij kunnen dit niet uit en van zichzelf, tengevolge 
van de val in zonde, maar God opent in Zijn liefde in Christus Jezus de 
weg tot verlossing van de zonde en bevrijding van de schepping uit de 
macht van de boze, en stelt hen in de \veg yan het geloof in principe 
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weer in staat naar Zijn wil te leven. Hij schenkt in Zijn weerhouden de 
genade de mogelijkheid voor dragelijk menselijk leven, totdat de Anti
Christ komt, de me.ns der zonde, die de wetteloosheid in volle zin tot 
heerschappij zal brengen. Dan legt zich de donkerste nacht over het leven, 
waarop door het wonder van Gods genade de eeuwige dageraad van het 
Licht volgt voor al de Zijnen. Zijn overheden, volksvertegenwoordigers 
en burgers ongehoorzaam aan de ordeningen des Heren, dan zondigen 
zij. God blijft van o.ns allen eisen, dat wij Hem in alle levenssferen dienen 
en volgens Zijn geboden leven. 

Er moet daarom van worden uitgegaan, dat in het christelijk geloof de 
grondslag ligt voor de staatkunde. De erkenning Ie van de volstrekte 
souvereiniteit Gods; Ze van het normatief gezag der Heilige Schrift als 
Gods onfeilbaar \Voord; 3e van het Koningschap van de Here Jezus 
Christus, bevat de centrale beginselen, ook voor het staatsbeleid en ons 
gedrag jegens de staat. Zij bieden zowel het vaste fundament als de 
algemene normen voor gezag en vrijheid, voor recht en orde, voor het 
eigen recht der overheid en voor de inspraak van het volk op bestuur en 
wetgeving, voor de verhouding tussen kerk cn staat, tussen nationale en 
intcrnationale zaken, en voor de onderlinge verhoudingen tussen de staten. 

Is deze erkenning vrij algemeen, dan komt men wel telkens voor 
moeilijke vragen te staan, tengevolge van de invloed van de zonde en van 
de geloofsverdeeldheid, maar is er toch een gemeenschappelijk uitgangs
punt. Er is niet een christendom boven geloofsverdeeldheid, maar wel een 
christendom in de geloofsverdeeldheid, een eenheid te midden van de 
verdeeldheid. 

Is deze erkenning bij velen afwezig, of wordt zij beperkt tot de binnen
zijde van het leven wat medebrengt, dat de publieke zaak, het politieke 
en maatschappelijke leven worden geseculariseerd --, dan komen de fun
damentele tegenstellingen aan de orde, dan ontstaat de worsteling der 
geesten, waarin het gaat om de grondslagen van de staat en de normen 
voor de staatkunde. Dan moet de christe.n, wil hij er naar streven aan 
zijn roeping van Godswege te voldoen, zich voor een christelijke politiek 
uitspreken, en daar waar de historische situatie daarvoor mogelijkheden 
biedt, medewerken aan de vorming van een christelijke politieke partij. 
en deelnemen aan haar arbeid. 

Het waren deze motieven, welke eerst Groen en vervolgens Kuyper 
en hun medewerkers hebben bewogen tot de aanvaarding van de nood
zakelijkheid van het zelfstandig optreden der anti-revolutionaire richting, 
en welke Kuyper en degenen die hem steunden, zich hebben doen ver
klaren voor de noodzakelijkheid van de oprichting van de Anti-revolutio
naire partij. 

GroeIl's werk, wij wezen daarop reeds even, ondervond slechts in ge
mate zulk een waardering, welke leidde tot algehele instemming 

en gestage steun. 
De mannen van invloed stonden, voorzover zij de vrijzinnigheid waren 

toegedaan, uiteraard vierkant tegenover hem. De anderen van die kring 
vonden hem in de regel te rechtlijnig, te beslist, te scherp en te radicaal. 
Zij vereerden vooral de matiging van de verschillen wat niet zelden 
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neerkwam op verdoezeling - en zagen 111 de keuze voor het "juiste 
midden" het summum van wijsheid. 

Verder hebben schuwheid ten aanzien van de politiek, een beschouwing 
van godsdienst en leven, waaraan piëtistische tendenzen niet vreemd waren, 
een vermenging van christendom en rationalisme, een zich niet willen 
losmaken van de kringen waartoe men behoorde, en waarin de vrijzinnig
heid de toon aangaf, het besef, dat een zich uitspreken vóór Groen's denk
beelden grote moeilijkheden zou meebrengen en de zo aangename rust 
zou verdrijven, de vrees voor partijschappen enz., er het hare toe bijge
dragen, dat men zich gereserveerd stelde ten opzichte van Groen's werk, 
en zich van hem distantieerde. 

Het eenvoudige gelovige volk, dat Groen's beschouwingen veelal niet 
kon volgen, maar hem had leren kennen en liefhebben als de trouwe 
belijder van het Evangelie, kon hem geen numerieke bijstand verlenen, 
omdat het van het kiesrecht was verstoken. 

Men noemde hem spottend de veldheer zonder leger. De spot was mis
plaatst, en hetgeen er overigens in werd uitgedrukt zeker overdreven. 
Groen's werk droeg vrucht, maar het legertje, dat hem volgde, was klein. 

Aan Kuyper is in menig opzicht en zeker gedurende een tijd hetzelfde 
wedervaren, doch er waren belangrijke verschillen. Ten eerste kon Kuyper 
profiteren van de positieve resultaten van Groen's arbeid. Ten tweede 
had hij een zeldzaam schrijverstalent, en was hij een buitengewoon be
gaafd journalist. Hij kon zó schrijven, dat de eenvoudigen hem begrepen, 
met het door hem geschrevene konden werken, en warm werden voor 
hetgeen hij voorstond. Ten derde had de ontwikkeling van de schoolstrijd, 
de verheviging daarvan, en zijn dagelijks pleit voor de school met de 
Bijbel tot gevolg, dat geleidelijk aan de anti-revolutionaire richting steeds 
meer in het centrum van de belangstelling kwam te staan, waardoor haar 
invloed toenam. Ten vierde had hij een scherp oog voor de mogelijkheden, 
welke de situatie bood tot versterking en verhoging van de politieke 
activiteit. Ten vijfde was hij een uitstekend organisator. Mede daardoor 
won de anti-revolutionaire richting en partij, al was Kuyper voortdurend 
fel bestookt, boven verwachting in geestelijke kracht en aantal. De partij 
bleek een stekje. Het groeide en werd een boom. 

* * * 
\Vercl de partij bij haar oprichting door een betrekkelijk klein getal 

met vreugde begroet, en door een veel grotere groep met weifeling ont
vangen, de grote meerderheid, en daartoe behoorden in het algemeen de 
leidende kringen op de gebieden van wetenschap en staatkunde, keerde 
zich tegen haar. Al wat vrijzinnig, rationalistisch en liberalistisch dacht 
onderwierp haar, en vooral haar leider, aan een scherpe, dikwijls honende 
critiel<. De kern van deze critiek was steeds: uw partij is niet noodzake
lijk, zij is overbodig, ja ongewenst en zelfs gevaarlijk, en daarom moet 
zij tot het uiterste worden bestreden. 

Het brute ongeloof verwierp niet alleen de zekerheid des geloofs, maar 
aanvaardde in de plaats daarvan de zekerheid, welke de wetenschap en 
de exacte ervaring, naar men meende, boden. Het achtte de christelijke 
godsdienst door de resultaten van het autonome wetenschappelijk onder
zoek overwonnen. Het stelde: er is geen God, en dus ook geen goddelijke 
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openbaring, er is een menselijke rede, \velke wellicht op de duur de ge
heimenissen, waarvoor wij telkens nog staan, zal kunnen ontsluieren, maar 
waarop wij in ieder geval zijn aangewezen; er is geen schepping, maar een 
evolutie, dit moeten wij aannemen op grond van de vindingen der 
wetenschap, al is de oorsprong van het leven nog niet ontdekt, en al 
is de schakel tussen dier en mens nog niet gevonden; er is geen zondeval, 
dus ook geen zonde, maar alleen onvolkomenheid, een gemis of tekort aan 
cultuur, de verlichting en de vooruitgang moeten door ontwikkeling en 
beschaving het deel van allen worden, dan zullen wij de volmaaktheid, het 
paradijs, bereiken; er is geen verlossing in Jezus Christus, maar de mens 
is op zichzelf aangewezen en de wereld op hem; aan de Bijbel kan zeker 
niet een volstrekte autoriteit worden toegekend, hij is in wezen een boek, 
dat gelijk is aan andere geschriften, de wetenschap inzake de godsdiensten 
en hun geschiedenis heeft bewezen, dat hij onbetrouwbaar is. 

Zij die dit ongeloof .niet of niet ten volle deelden, die althans alle conse
quenties daarvan niet accepteerden, \vierpen het bij de bestrijding van onze 
partij over een andere boeg. Zo is herhaaldelijk gehoord: de godsdienst 
betreft het toekomstige leven, niet ons tegenwoordige, aardse bestaan, 
hij biedt dus geen richtlijnen of aanwijzingen voor de inrichting van de 
huidige samenleving; de godsdienst is een zaak voor en van het hart, voor 
het intieme leven, hij moet in de intimiteit besloten blijven; de godsdienst 
is te heilig van karakter en van een te hoog gehalte om hem te betrekken 
in de aangelegenheden van staat en maatschappij, gaat men toch daartoe 
over, dan haalt men het heilige naar beneden, devalueert men het, en 
schaadt men de majesteit en de betekenis van de godsdienst; er is niet 
{~én godsdienst, er zijn vele godsdiensten, en de overtuigingen en inzichten 
van de belijders van dezelfde godsdienst lopen meestal ver uiteen, hoe 
kunt gij nu aan de godsdienst normen ontlenen voor het staatsbestel en 
staatsbestuur?; de Bijbel kan geen maatstaf zijn voor de ordening van 
het menselijk leven, omdat zij die geloven dat hij het Vloord van God 
brengt, hem op zo verschillende \vijze uitleggen, dat er zelfs van tegen
stellingen inzake het antwoord op de meest centrale vragen moet worden 
gesproken; het staats- en maatschappij leven, waarin wij ons bevinden, is 
het product van een eeuwenlange onhvikkeling, waarop tal van uiteen
lopende verhoudingen en van onderscheidene en tegengestelde krachten 
haar invloed hebben geoefend, het is onderworpen aan de wet van ver
andering, omdat herhaaldelijk nieuwe verhoudingen ontstaan en zich 
nieuwe krachten laten gelden, waardoor verschuivingen optreden, welke 
wijziging van de inrichting van dat leven gebiedend voorschrijven, een 
wijziging, welke soms alleen langs revolutionnaire weg kan worden tot 
stand gebracht, alles vloeit en vervloeit, er is voor ons slechts één solutie, 
nl. deze: luisteren naar het antwoord, dat de menselijke rede, onder de 
leiding va.tl de wijsten en besten, telkens geeft. 

Op deze bestrijding en critiek, in gradaties van scherpte en in velerlei 
modulaties steeds weer herhaald, is onze partij het antwoord niet schuldig 
gebleven. \Vij kunnen daarop in het kader van dit artikel niet uitvoerig 
ingaan, en hebben ons zelfs te beperken tot een zeer summiere samen
vatting d3.<1.rvan. 

Het uitgangspunt van dit antwoord lag en ligt in het eerste artikel van 
de Apostolische Geloofsbelijdenis: "Ik geloof in God de Vader, de 
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Almachtige, Schepper des hemels en der aarde." Het was God, Die de 
mens aan het hoofd van de schepping plaatste, en hem opdroeg deze te 
ontwikkelen en te bewaren in gehoorzaamheid aan Zijn ordinantiën. Het 
was God, Die hem tot het vervullen van die opdracht bekwaamde. De 
mens werd ongehoorzaam aan zijn Maker en Opdrachtgever, maar God 
bleef zijn Souverein, Zijn ordeningen bleven gelden, want Hij is, ook na 
de zondeval, aller Koning, 'Wetgever, Richter en Rechter. Hij ontsloot 
de weg tot terugkeer naar de gehoorzaamheid aan Hem. Hij gaf Zijn 
bijzondere openbaring, en daarin het Evangelie der genade, als richt
snoer voor geloof en leven, voor het gehele leven, d. w. z. voor alle zijden 
en sectoren daarvan. In de aanvaarding van die openbaring ligt de enige 
vastheid, het enig durende bestand, voor de samenleving. 

De anti-revolutionair keert zich niet tegen wisseling en verandering, 
God heeft immers aan de mens opgedragen de schepping te ontwikkelen, 
maar hij is er van overtuigd, dat deze behoren te worden tot stand ge
bracht in gebondenheid aan en in samenhang en overeenstemming met 
het vaste en blijvende naar Gods bestel. 

De anti-revolutionair verwerpt de scheiding tussen het geestelijke en 
het statelijke en maatschappelijke. Die scheiding is een dwaling. De chris
telijke religie is universeel. Zij geldt in en voor alles. Men kan haar 
werking beperken, maar tast daarmede tegelijk haar wezen aan. Het geeste
lijke domineert in alle verhoudingen en verbanden. Die scheiding mag, 
gelet op de werkelijkheid, ook een fictie worden genoemd. In feite toch 
leert de werkelijkheid, dat bij de beoordeling van alle belangrijke zaken 

. op het terrein van staatsbestuur en wetgeving de geestelijke overtuigingen 
een overwegende rol spelen, en de beslissingen, welke moeten worden ge
nomen, bepalen. Dit behoeft geen nader betoog voor hen, die van de 
staatkundige geschiedenis van ons land enigermate op de hoogte zijn, aan
gezien deze daarvan vele voorbeelden geeft. 

De anti-revolutionair heeft van meetaf erkend, dat de geloofsverdeeld
heid, en de secularisatie of ontkerstening een christelijke politiek in 
ernstige mate kunnen belemmeren. Hij vindt geen troost in het ver
schijnsel, dat de verdeeldheid in de a-christelijke en anti-christelijke poli
tieke kringen ook zeer groot is. Hij is echter tevens van gevoelen, dat op 
de basis van de anti-revolutionaire grondgedachten een staatkunde kan 
worden opgebouwd, welke op het predicaat nationale aanspraak mag maken, 
en dat onze partij in de practische politiek daarvan menige bijdrage heeft 
geleverd. 

Er hebben zich in de loop der jaren te onzent vele wljZlgmgen in de 
geestesgesteldheid voltrokken. Het rationalisme en het materialisme zijn 
gefailleerd, het positivisme heeft schipbreuk geleden, al wil daarmede niet 
zijn gezegd, dat zij hun ingrijpende invloed op de practische levensver
houdingen niet meer uitoefenen. 

Klaar is gebleken, dat de menselijke rede niet genoegzaam is, dat de 
mens bij brood alleen niet kan leven, dat de dingen, welke niet gezien 
worden, van grote betekenis zijn voor het menselijk leven, dat de leer 
van de gestadige of sprongsgewijze vooruitgang niet juist is, en dat ver
lichting en beschaving niet hebben gegeven wat men er van had verwacht. 
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Omtrcnt de positieve waartIe van deze wijzigingen verkeert men in 
menig opzicht nog in het onzekere. Dit is te meer het geval, nu zeer 
zorgwekkende verschijnselen in de samenleving op de voorgrond zijn ge
treden. Het practische nihilisme en het totale geestelijke pauperisme, 
waardoor veler leven volkomen wordt ontredderd, veroorzaken een diepe 
verontrusting en leggen beslag op de geesten. Echter is het nog zeer 
onduidelijk, welke principiële richting men zal inslaan ter bestrijding van 
dit kwaad. 

Maar dit neemt niet weg, dat de vrijzinnigheid van de vorige eeuw 
is prijsgegeven, dat het liberalisme geleidelijk aan grote verschillen is gaan 
vertonen met dat van voor enkele decellniën, en dat met betrekking tot 
het socialisme hetzelfde moet worden gezegd. De waardering voor de 
Bijbel en de christelijke religie is toegenomen. Erkend \vorclt meer dan 

dat het christendom een heilzame invloed op het staats- en 
maatschappij leven heeft geoefend en daarvoor een kracht ten goede is, 
dat ten slotte het geestelijk leven de waarde van de uitwendige levens
verordening bepaalt. Daardoor is men milder en zachter geworden in zijn 
oordeel over het verband tussen religie en politiek, en laat men zich ge
matigder dan vroeger uit over de christelijke politieke partij. 

Onder de geestelijke nazaten van hen, die de christelijke politieke 
partij, en vooral de anti-revolutionaire, te vuur en te zwaard hebben 
bestreden, treft rnen meermalen personen aan, die verklaren, dat in het 
yerleden de christelijke politieke partij practisch noodzakelijk was, dat 
zonder haar de overwinning op de dwingelandij niet zou zijn behaald, 
en de erkenning van de geestelijke vrijheid, de opheffing van de achter
uitzetting van het christelijk volksdeel, en de toekenning van een recht
matige volksinvloed op 's lands bestuur niet zouden zijn verkregen, althans 
belangrijk zouden zijn vertra3{;d. Daarin ligt een zeker eerherstel opge
"loten voor de anti-revolutionaire richting en de Anti-revolutionaire partij. 

Betreft dit alleen het verleden, of heeft het ook hetekenis voor het 
heden en de toekomst? 

Deze vraag ycrdient om l1leer dan een reden serieuze uverweging, en 
daarbij dient met name aanrlacht te worden gegeven aan het standpunt, 
dat de V.V.D. en de P.v.d.A. innemen inzake partij formatie en partij
grondslag. \Vij beginnen met dat van de V.V.D. en citeren allereerst de 
daaryoor van belang zijnde artikelen 1 en 3 uit haar program van 
heginselen. 

"Art. 1. De Volkspartij voor Yrijheid en Democratie wenst het 
verenigingspunt te zijn van allen, die op grond van hun overtuiging, 
dat vrijheid, ycrantwoorclelijkheid en sociale gerechtigheid de funda
menten hehoren te zijn van een op christelijke grondslag berustende 
samenleving als de N ederlanclse, de in dit program neergelegde be
ginselen tot uitgangspunt willen nemen van hun staatkundig streven. 

Zij plaatst daarbij voorop de erken.ning dat cr voor de individuele 
mens een nauw verband bestaat tussen levensbeschouwing en staat
kundig beginsel, doch meent tevens, dat gelijk inzicht aangaande staat
kundig beginsel bestaanbaar is, ondanks verschil van mcning omtrent 
de diepste lewnsgronc1.Het antwoord op de ''faag, hoe de geestelijke 
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overtuiging, waaruit het staatkundig beginsel voortkomt, behoort te 
worden verstaan, aan het individuele geweten overlatend, acht zij 
gemeenschappelijk inzicht onltrent dit staatkundig beginsel voldoende 
voor vruchtdragend samengaan in dezelfde staatkundige organisatie." 

"Art. 3. De Partij is diep overtuigd, dat de grondslagen der 
Nederlandse beschaving wortelen in het christendom, al moge dit 
door de onderscheidene groepen des volks nog zo verschillend worden 
verstaan. Zij is er van doordrongen, dat het bovenal de christelijke 
geest is, die ons volk de waarde en de vrijheid van de mens en zijn 
verantwoordelijkheid heeft doen beseffen en die het aanzien van ons 
volk in de wereld heeft bepaald. Zij acht het daarom een onafwijs
bare eis, dat door versterking van deze geest zedelijke ontworteling 
en geestelijk nihilisme worden overwonnen, opdat de grondslagen 
onzer samenleving daadwerkelijk kunnen worden beschermd tegen de 
gevaren, die deze, in het bijzonder van de zijde der voorstanders 
van totalitaire staatsconstructies, bedreigen. Zij geeft er zich daarbij 
ten volle rekenschap van, dat de zedektmdige beginselen van het 
christendom worden aangehangen door zeer velen, die de christelijke 
godsdienst niet belijden." 

Kennisneming van de inhoud dezer artikelen, moet ieder tot de con
clusie leiden: dit geluid verschilt zeer veel van dat der oude vrijzinnigheid 
en van het oude liberalisme. Hierin wordt een gunstig getuigenis gegeven 
van de waarde van het, overigens niet nader bepaalde, christendom, en 
van de christelijke geest. De belangrijke positieve vruchten daarvan voor 
de Nederlandse samenleving worden duidelijk erkend, en ronduit wordt 
v:r~laard, dat de versterking van de christelijke geest een onafwijsbare 
elS IS. 

Ook wordt uitgesproken, dat er voor ieder een nauw verband bestaat 
tussen levensbeschouwing en staatkundig beginsel. Men moge bij de 
overdenking van de eerste alinea van artikel 1 nog in twijfel verkeren 
over het antwoord op de vraag, of de overtuiging inzake "een op christe
lijke grondslag berustende samenleving als de N ederlanclse" slechts een 
feitelijk karakter draagt dan wel meer inhoud heeft, bij vergelijking van 
deze uitspraak met het gestelde in artikel 3 zal het antwoord zijn: die 
overtuiging houdt meer in dan de overigens neutrale constatering van 
een feit. 

Toch moet aan deze waardering dadelijk worden toegevoegd, dat de 
V.V.D. zelf niet voor een bepaalde geloofs- en levensovertuiging kiest, 
dat zij zich over de christelijke religie niet uitlaat, dat zij zich omtrent 
God, Zijn \Voord en Jezus Christus niet verklaart, en dat zij cle souve
reiniteit van God Almachtig, de autoriteit van de Bijbel, en het Koning
schap van Jezus Christus voor haar staatkundig streven niet aanvaardt. 
Zij erkent wél voor de individuele mens een namv verband tussen levens
heschouwing en staatkundig beginsel, maar laat op deze erkenning aan
stonds volgen, dat een gelijk inzicht aangaande dit beginsel gepaard kan 
gaan met verschil van mening omtrent de diepste levensgrond, en dat het 
aan het geweten van ieder moet worden overgelaten hoe de geestelijke 
overtuiging, waaruit het door hem gekozen staatkundig beginsel opkomt, 
moet worden verstaan. 

In het wezen van de zaak wordt hiermede ontkend, dat de geloofs- en 
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levensovertuiging tot een bepaalde staatkundige conceptie leidt, en een 
scheiding aangebracht tussen levensovertuiging en staatkundig beginsel 
door de verzelfstandiging van het laatste. Zij zelf kiest ten aanzien van 
het centrale, dat steeds in het geding is, geen partij. Zij wil zich te dezen 
opzichte "neutraal" gedragen, dat wil in feite zeggen: negeren, verwerpen 
wat voor de christen het alles beheersende moet zijn. Daarin is zij, hoe 
verschillend ook van de vroegere vrijzinnigheid, echt vrijzinnig, en daar
door draagt haar program een liberalistisch karakter. 

Deswege is zij verwerpelijk voor ieder, die gelooft, dat de centrale 
waarheden van de Heilige Schrift uitgangspunt moeten zijn voor het 
staatkundig streven, ook in partijverband. Het behoeft nu geen betoog 
meer, dat de V.V.D. partij formatie op christelijke grondslag veroordeelt. 
Zij kan onze partij alleen feitelijk erkennen, en acht haar niet wenselijk, 
laat staan noodzakelijk. 

Het beginselprogram van de P.v.d.A. hevat omtrent partijvorming en 
partijgrondslag het volgende: 

,,35. De Partij staat open voor personen van zeer verschillende 
levensovertuiging, die instemmen met haar beginselprogram. Zij er
kent het innig verband tussen levensovertuiging en politiek inzicht 
en waardeert het in haar leden, als zij dit verband ook in hun arbeid 
voor de Partij duidelijk doen blijken. Zij verwerpt echter principieel, 
en voor de tegenwoordige verhoudingen in Nederland ook practisch, 
de organisatie van het politieke partijleven op de grondslag van een 
godsdienstige belijdenis (antithese). 

36. Ter verdieping en verrijking van het geheel der socialistische 
gedachte en be\veging, geeft de Partij binnen haar organisatie ge
legenheid tot het oprichten van werkgemeenschappen op de grondslag 
,'an cIe levensovertuiging." 

Van de waardering voor het christendom en de christelijke geest, 
waaraan in het beginselprograrn van cIe V.V.D. uitdrukking wordt ge
geven, vindt men in het program van de P.v.d.A. niets. Wél erkent zij, 
evenals de V.V.D., het innig verband tussen levensovertuiging en politiek 
inzicht. Zij verklaart het te waarcleren in haar leden als deze in hun 
arbeid voor de partij van dit verband duidelijk blijk geven. Zelf kiest 
zij niet voor enige levensovertuiging. Voor haar geldt het innig verband 
tussen levensovertuiging en politiek inzicht niet. Haar politiek inzicht 
wordt niet door een levensovertuiging bepaald. Zij neemt aan, dat men 
van uit zeer verschillende levensovertuigingen kan komen tot de aan
vaarding van haar program van beginselen, waarmede het innige verband 
tussen een bepaalde levensovertuiging en het "democratisch socialisme" 
zo ernstig wordt verzwakt, dat het feitelijk wordt ontkend. 

Zij spreekt voorts nadrukkelijk uit, dat zij om principiële redenen "de 
organisatie van het politieke partijleven op de grondslag van een gods
dienstige belijdenis (antithese)" verwerpt. Zij veroordeelt elke partij
formatie op christelijke basis, hoe deze ook zou worden geformuleerd. Zij 
wijst dus af, al doet zij geen keuze uit de levensovertuigingen, die overtui
ging, welke stelt, dat het verband tussen de christelijke religie en de staat
kunde van die aard is, dat deze religie zowel het uitgangspunt als het 
doel van de staatkunde moet bepalen. De in het verband van de verwerping 
van de christelijke politieke partij in haar program opgenomen tussenzin: 
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"en voor de tegenwoordige verhoudi.ngen in Nederland ook practisch" 
is niet duidelijk. W-aarschijnlijk is bedoeld: het is denkbaar, dat verhou
dingen ontstaan, welke redenen zouden kunnen geven tot de vorming van 
een politieke partij op christelijke grondslag, zodat er voor een nitzonde-
ring op ons (P.v.d.A.) principieel standpunt plaats zou kunnen zijn, maar 
aangezien zulk een geval zich te onzent niet voordoet, handhaven wij 
onze principiële regel onverkort. 

Merkwaardig is het, dat de P.v.d.A., welke zelf niet voor een levens
overtuiging kiest, de gelegenheid geeft binnen haar verband tot oprichting 
van organisaties (werkgemeenschappen) op de grondslag van de levens
overtuiging, dus ook op die van de christelijke levensovertuiging. Daar
door fungeert zij als een federatie van organisaties (gemeenschappen), 
welke ieder voor zich van een bepaalde levensovertuiging uitgaan. De 
partij verwerpt partijvorming op christelijke grondslag en aanvaardt 
binnen haar kring politieke organisaties op christelijke grondslag. Dit 
schijnt een tegenstrijdigheid. Men moet er echter op letten, dat binnen 
het partijveruand betekent: instemmen met het program van beginselen, en 
dat als doel dezer organisaties wordt aangegeven: "verdieping cn ver
rijking van het geheel der socialistische gedachte en beweging". 

De enige conclusie, welke o. i. uit het vorenstaande kan worden ge
trokken, is deze: de P.v.d.A. stelt zich principieel tegenover onze partij; 
ook zij verwerpt de grondwaarheden der Heilige Schrift, welke voor 
ons de centrale beginselen voor de staatkunde zijn, en welke tevens het 
doel van de politiek bepalen; in en door haar principiële keuze is ook zij 
een echte vrijzinnige partij, al is haar doel een ander dan dat van de 
V.V.D., nl. de verwezenlijking van een democratisch-socialistische maat
schappij; haar principiële keuze beheerst haar staatkundige conceptie, 
zoals wij die kennen uit haar program van beginselen en uit De weg naar 
vrijheid; zo goed als tegen die keuze hebben wij op tal van punten tegen 
die conceptie bezwaren van fu.ndamentele aard . 

. ,' 
* 

Onze verkenning, in het bijzonder naar de zijde van de V.V.D. en de 
P.v.d.A., leert ons, dat alhoewel zich vele veranderingen op het gebied 
van de levensovertuigingen hebben voltrokken, wat de hoofdzaken betreft 
de toestand niet is veranderd, en dat onze partij zeker nog even nood
zakelijk is als zij in vroegere tijden was. De strijd om de al of niet 
erkenning van de ordinantiën Gods als richtsnoer voor de staatkunde was 
er toen, en hij is er nu, al vertoont de geestelijke constellatie in menig 
opzicht een ander beeld dan voorheen, en draagt de bestrijding van de 
waarde van de christelijke religie voor de samenleving dientengevolge een 
gewijzigd karakter. 

Het gaat ook thans om de gehoorzaamheid aan God en aan de door 
Hem gegeven levenswetten. Dat is het doelwit van ons streven. Naarmate 
de ontkerstening, d. i. de ontchristelijking, verder voortschrijdt, wordt 
het vaste fundament van het leven meer ondermijnd en bedreigd. Die 
bedreiging kan onder Gods gunst alleen worden afgewend, als met vol
harding in liefde wordt geworsteld om de ziel van ons volk weer terug 
te leiden tot het Woord van God, om het weer te doen buigen voor Zijn 
waarheid; als met bezieling naar de zijde van de overheid en naar die 
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van het volk beide wordt gepleit voor een staatkunde op de grondslag 
van de aan de Schrift ontleende christelijke beginselen. Hoe kan de kamp 
tegen de verwereldlijking blijvend resultaat geven, als men staat en maat
schappij als verbanden ziet, welke buiten de beheersende invloed van de 
christelijke religie staan, als niet in volle zin en van heler harte er van 
wordt uitgegaan, dat het Evangelie van het kruis de blijde boodschap 
is voor mens en wereld, voor alle levensverbanden ? De hedendaagse 
situatie, welke te onzent Gode zij dank nog volop mogelijkheden biedt 
voor de ontplooiing van de activiteit der christelijke politieke partij, vraagt 
de uiterste inspanning van onze kracht in woord en in daadwerkelijk 
handelen. 

De opvatting, dat de christen zich in de zgn. algemene politieke partij 
en sociale organisatie moet begeven, om zijn apostolische roeping te 
kunnen vervullen hét argument voor de "doorbraak" - behoort ver
worpen te worden. Om practische, organisatorische en vooral principiële 
redenen is het de taak van gelijkgezinden inzake de grondbeginselen voor 
het staatkundig en maatschappelijk leven, zich met elkander te verenigen 
in partij en sociale organisatie, teneinde zich voor te bereiden op, toe te 
rusten voor en in staat te stellen tot de werkzaamheid, welke zij ieder 
voor zich en gezamenlijk te midden van ons volk, van de staat en de 
maatschappij, hebben te verrichten. 

De mening, dat de christelijke politieke partij en de christelijk-sociale 
organisatie moet leiden tot afsluiting van het volk en van de anders
denkenden, is nimmer bewezen. Als dit afkeurenswaardige verschijnsel 
zich voordoet - en dat is het geval is het een gevolg van andere 
oorzaken dan die, gelegen in de vereniging van en met gelijkgezinden. 
De gedachte, dat christelijke organisatie voert tot versterking van de 
weerstand tegen het christendom, de christelijke politiek en de christelijk
sociale actie, dient te worden afgewezen, reeds gelet op de ervaring. Is 
de situatie in de landen, welke hier voor vergelijking in aanmerking 
komen, en waarin de christelijke politieke partij en de christelijke vak
beweging niet of nauwelijks bestaan, gu.nstiger voor het christendom, de 
christelijke politiek en de christelijk-sociale actie dan zij in ons land is? 
Het tegendeel is het geval. 

In dit verband moet voorts worden opgemerkt, dat men niet buiten 
zijn wil tot een partij of vakorganisatie behoort, maar dat men tot haar 
vrijwillig toetreedt, en dus een verantwoordelijkheid aanvaardt voor het 
optreden van de partij of de organisatie. Kan een christen, die de dingen 
in hun werkelijke betekenis ziet, de verantwoordelijkheid op zich nemen 
voor het optreden van een partij of organisatie, welke verwerpt of negeert 
wat voor hem het hoogste is? De vraag stellen, is voldoende voor haar 
beantwoording. 

* 
* 

Zoals wij boven reeds vermeldden, was het Groen's doel de anti
revolutionaire of christelijk-historische richting het verenigingspunt op 
staatkundig gehied te doen zijn voor de gehele gereformeerde gezindte. 
Dit doel mocht hij niet bereiken. Kuyper is niettemin in dezelfde lijn 
voortgegaan, en in menig opzicht met gunstig resultaat, al moest ook hij 
herhaaldelijk, en dikwijls op pijnlijke wijze, ervaren, dat er bestrijding 



112 DR J. SCHOUTE:'\ 

kwam van hen, op wier steun en medewerking was gehoopt. Onze partij 
ontwikkelde zich in zodanige zin, dat zij tot 1894 de enige representante 
was op politiek terrein van het gereformeerd protestantisme. 

I.n dat jaar voltrok zich, helaas, een scheiding, welke tot het afzonderlijk 
optreden van cIe vrij-anti-revolutionairen onder de leiding van De Savornin 
J ~ohman voerde. Nadien traden verschillende veranderingen op, welke de 
gedeeldheid, soms tijdelijk, maar meestal blijvend, deden toenemen. Naast 
de ontwikkeling, welke de oprichting van cIe C.I-LU. meebracht, waren 
er invloeden werkzaam, welke o. a. het optreden van de S.G.P. en het 
G.P.V. tot gevolg hadden. 

De verbrokkeling van de positief protestants-christelijke richting en 
van de gereformeerde gezindte veroorzaakte groot leed, en doet dit nog 
dagelijks. Zij heeft ook zeer schadelijke gevolgen voor de positie van de 
gereformeerde gezindte en voor de plaats en de betekenis van deze ge
zindte in ons volksleven. De begeerte naar eenheid moet ons hart vervullen. 
Onze aandacht moet gespannen blijven op het onderkennen van elke reële 
mogelijkheid om de verdeeldheid in te perken en op te heffen. Men mene 
echter niet, dat aparte organisaties, en nog minder ecn nieuwe partij, 
voor dit doel gunstig zijn. Zulke activiteiten, hoe goed zij ook mogen 
worden bedoeld, schaden in \verkelijkheid de samenwerking en de be
vordering van de eenheid. 

Ook mag niet uit het oog worden verloren, dat er, hoe diep dit ook 
moet worden betreurd, ernstige moeilijkheden zijn, welke in de weg staan 

'aan de eensgezindheid. In het program van de S.G.P. komt veel voor, 
dat in overeenstemming is met hetgeen in het program van beginselen 
onzer partij is tot uitdrukking gebracht, maar toch bestaat er bij o.ns op 
enkele punten overwegend bezwaar tegen haar. 

1. Zij heeft een opvatting van de overheid staak op het gebied van het 
godsdienstig leven, welke de anti-revolutionaire richting en partij van 
meetaf welbewust heeft afgekeurd. Zij beroept zich voor deze opvatting 
op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, maar betrekt in haar 
overwegingen ter zake niet, dat er onder de gereformeerde vaderen velen 
zijn geweest, die van oordeel waren dat aan dit artikel niet een uitlegging 
mag worden gegeven van deze strekking, dat het zwaard van de overheid 
dienstbaar behoort te worden gemaakt aan de uitroeiing van valse gods
dienst en ketterij. De aanwending van de overheidsmacht in deze zin heeft 
steeds grote geestelijke schade aan de kerk van Christus berokkend, en 
heeft vernietiging van de geestelijke vrijheid tot consequentie. En voor 
die vrijheid binnen de staatsorde behoort de christen naar luid van de 
Schrift, op te komen. 

2. Zij huldigt ten aanzien van de sociale wetgeving een overtuiging, 
welke, wanneer daaraan toepassing zou worden gegeven, enerzijds leidt 
tot het onvoldoende tegengaan van de o.ngebondenheid in de samenleving, 
anderzijds tot gevolg heeft, dat aan bepaalde sociale voorzieningen het 
karakter van blijvende staatszorg wordt gegeven. 

3. Zij heeft onvoldoende oog voor het feit, dat de macht der overheid 
beperkt is, en dat zij langs de weg van de wetgeving niet kan opleggen 
datgene, wat in grote delen van het volk innerlijk in het geheel niet 
leeft. Aan de ene zijde geldt: de wet went, maar aan de andere kant 
geldt in niet mindere mate: de wet, welke geen aansluiting vindt in de 
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volksconsciëntie, is tot mislukking gedoemd. De overheid moet van de 
wet Gods uitg~'1J.1, maar zij heeft, evenals Mozes blijkens de Bijbel had 
te doen, te rekenen met de werkelijkheid, en met de "hardigheid des 
harten". 

4. Zij geeft te weinig acht op de veranderingen, welke in de samen
leving tot stand komen, en op de noodzakelijkheid, dat bij de toepassing 
van de beginselen met die veranderingen moet worden rekening gehouden. 
Daardoor loopt zij het gevaar de waarde van de beginselen voor de 
staatkunde te devalueren. 

\IVat het G·.P.V. betreft mogen wij ons tot het volgende beperken. Het 
is nog steeds ons gevoelen, dat er geen enkele principiële noodzaak was 
voor zijn leden om onze partij te verlaten. Aan het kerkelijk conflict, en 
de daaruit voortgevloeide kerkscheuring va.n 1944/1945, welke wij allen 
diep betreuren, zijn o. i. consequenties verbonden, welke daaruit niet 
volgden. Al is het begrijpelijk dat men tot de aanvaarding van die con
sequenties kwam, daarmede is dit zeker niet genoegzaam gemotiveerd. 
Zoa.ls het in zulke gevallen vrijwel steeds gaat, heeft men na de ver
lating van onze partij zijn kracht gezocht in het zich afzetten tegen haar, 
en ook dit heeft consequenties. 

In de kringen van het G.P.V. wordt dikwijls gesproken en geschreven 
oyer beginselen en hun betekenis op een wijze, welke veel overeenkomst 
vertoont met de critiek, welke vooral in de laatste jaren met name van 
Harthiaanse zijde op beginselen wordt uitgebracht. Er is geen enkel 
bezwaar tegen, integendeel, dat men zich keert tegen het "maken" van 
beginselen, tegen het formaliseren van beginselen, waardoor zij kracht 
en leven verliezen, en dat men waarschuwt tegen misbruik van beginselen. 
Maar er bestaat wél ernstig bezwaar, als critiek en waarschuwing ten 
slotte uitlopen op het feitelijk van onwaarde verklaren van beginselen. 
En dat menen wij te bespeuren, ook in kringen van het G.P.V. 

Sommigen, of moeten wij zeggen vele.n? zien de toestand waarin ons 
volksleven verkeert, zo, dat er geen ruimte meer is voor de christen tot 
concrete, positieve arbeid op politiek gebied, en dat moet worden volstaan 
met het getuigenis, met het laten horen van het Woord des Heren. Ge
tuigen in gehoorzaamheid aan de Schrift is eis, mits men het verschil 
tussen kansel en spreekgestoelte in Kamer, Staten of raad in acht neemt, 
maar daarmede mag niet worden volstaan. vVij behoren, juist als chris
tenen, elke geoorloofde mogelijkheid - en die zijn er - om concreet en 
positief op de politiek in te werken, te gebruiken, zolang God ons daar
voor gelegenheid laat. En zolang Hij ons deze laat, is er Zijn opdracht 
om te getuigen en te doen, om aan het getuigenis de constructieve arbeid 
te paren. Wordt dit in de kringen van het G.P.V., bij wijze van reactie, 
niet al te zeer naar achter gedrongen? 

Hiermede zij voldoende opgemerkt ter motivering van onze conclusie, 
dat onze partij ook ten aanzien van de S.G.P. en het G.P.V. nood
zakelijk is. 

* 
Wij hebben in dit artikel, in overeenstemming met de wens van de 

redactie, in hoofdzaak gehandeld over de principiële noodzakelijkheid van 
onze partij en hetgeen daarmede direct samenhangt. vVij hebben ons 

"1.. S. XXIV 8 
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niet begeven in nadere beschouwingen over het werk, dat onze partij 
te midden van ons volk heeft gedaan, en over de arbeid, welke de mannen 
van onze richting in de loop der jaren in vertegenwoordigende en be
sturende colleges hebben verricht. Ook zo beperkt, draagt onze uiteen
zetting geenszins een uitputtend karakter. Moge zij bijdragen tot het 
opnieuw klaar en scherp zien van de principiële noodzakelijkheid van 
onze partij, en van onze roeping, in en met haar vv"erkZaalTl te zijn ten 
bate van onze samenleving. Geve in de viering van het jubilé onzer partij 
de dank aan God de toon aan, en zij ons denken over en ons leven voor 
de staatkunde een amen op het woord: Onze hulp staat in de naam des 
Heren. 

* 
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Kort na 1840 maakte een Friese boer uit het geslacht der Hellema's 
aantekeningen, die eigenlijk alleen voor zijn kinderen bestemd waren, 
maar nu als een Zaterdags feuilleton in het Friesch Dagblad worden 
gepubliceerd. In enkele bladzijden heeft deze boer ook geschetst de politieke 
omwentelingen, welke hij meemaakte. Hij had de Patriottentijd beleefd, hij 
wist te vertellen van de komst der Fransen, van het regime van Napoleon 
en van de restauratie van 1813. Maar als hij dat alles overdenkt, komt 
hij tot de conclusie, dat het moeilijk is een "liefhebber van de oude Waar
heid" te vinden, die niet door al die lotswisselingen heen trouw is gebleven 
aan Oranje. 

Anderen hebben hetzelfde geconstateerd, ook langs statistische weg. 
Toen in 1796 voor de Nationale Vergadering moest worden gestemd, 
waren de Oranjemannen van het stemrecht uitgesloten. Want alleen zij, 
die een afkeer hadden van de erfelijkheid van ambten, mochten meestem
men, en wie dus het erfelijk recht van Oranje erkende, had geen stem
recht. Per grondvergadering bedroeg het aantal stemgerechtigden ongeveer 
100, maar gemiddeld kwamen er per grondvergadering maar 36 man 
opdagen. Doch in Scheveningen was dit getal 11 en in Katwijk 5; in het 
geheel roomse Wateringen 99. Wie de kerkelijke kaart van het land kent, 
verwondert zich niet over dat Katwijkse cijfer. Bij andere volksgroepen 
is er gedurende de Franse tijd een kentering gekomen en neigden de harten 
zich weer naar Oranje, maar bij de "liefhebbers van de oude Waarheid" 
is de continuïteit van de trOl/Wo 

Die trouw werd mede gedragen door hun opvatting van onze nationale 
historie. TI ooft had zijn N ederlandsche Historiën geschreven in de stijl 
van Tacitus en Van der Palm herdacht de bevrijding van 1813 in de 
trant van Sallustius. Maar naast en gedeeltelijk tegenover deze klassiek 
en humanistisch getinte historiën voor de geletterden stond de historio
grafie voor het volk der Reformatie. Predikanten waren de auteurs. Tk 
denk vooral aan het veelgelezen boek van Ds Abraham van de Velde, toen 
ter tijd predikant in Middelburg. De Wonderen des Alderhooghsten, ofte 
Aenwijsinge van de oorsaecken, wegen, en middelen, waerdoor de Ge
unieerde Provintien, uyt hare vorige onderdruckinghe soo wonderbaerlijck, 
tegen 'vermoeden van de heele Wereldt, tot soo graoten macht, rijd:dom, 
eere, en onsaggelijcl?heydt zijn verheven, enz. De eerste druk verscheen 
in 1668. Er zijn veelmeer boeken en boekjes geweest in dezelfde trant, en 
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heel wat gelegenheidspreken, die eenzelfde thema hebben. Ik denk alleen 
maar aan de preken van Ds Abraham Hellen broek over de verwoesting 
van Zwammerdam. Maar het werk van Ds Van de Velde is wel het meest 
en het langst populair geweest. In 1740 verscheen in Amsterdam de 
vierde druk, in 1855 kwam er een verkorte editie, die in het licht werd 
gegeven als "een nuttig huishoek voor het N ec1erlandschc volk" door Jhr 
Mr A. l\1:. C. Asch van vVijck en in 1874 verscheen cr een onveranderde 
uitgave, in de nieuwe spelling overgebracht, door J. Mulder van Veenen
daal, met een voorrede van Ds lvV. Felix van Utrecht. 

Zulke boeken werden gedragen door drie gedachten: 1. de historie van 
ons vaderland is een doorlopend verhaal van de wonderen van Gods genade, 
2. zij is meteen de geschiedenis van de Kerke Christi in haar strijd tegen 
de vreemde "vonden", de Socinianen, de Paepschen en de Remonstranten, 
3. zij is op het allernauwst verbonden met de geschiedenis van het roem
ruchte huis van Oranje. Nederland is "verhoogt door wonderen van Gods 
voorsienigheit onder het hestuur der Princen van Oranjen en Nassauw" 1). 
Door heel de Franse periode heen hield Bilderdijk deze gedachten wakker. 
En toen Koni.ng Lodewijk Napoleon de bekende revolutionnair Jan Val
ckenaar ook al aan zijn dienst zou verbinden, werd hem dit ontraden, 
want genoemde Valckenaar had tegen zich de "gehede coterie der Calvi
nisten". Het is intussen de vraag of deze aanduiding wel slaat op dat 
volk, dat uit de traditie van de Reformatie ""as blijven leven, of hier niet 
meer gedoeld wordt op een "hoogkerkelijke" groep. 

De nationale zelfbevrijding in 1813 bracht géén .nationaal réveil in 
calvinistische zin. Sommigen klaagden al gauw, dat de Prins zelf patriots 
was geworden; de verdraagzaamheid werd gepredikt met afkeer van alle 
"dweperij" en Röell onderrichtte de Koning, dat men op de lagere scholen 
vooral géén geschiedenis moest onderwijzen; wel aardrijkskunde, maar 
geen geschiedenis. En velen maakten des Zondags lange reizen, om een 
geliefd prediker te horen, die nog de oude waarheid bracht. 

Dit zijn allemaal bekende dingen. Maar wij staan er vaak te weinig 
hij stil, welk een teleurstelling dit heeft betekend voor de duizenden 
eenvoudigen en getrouwen, die hebben gewacht en volgehouden en die 
ervoeren, dat de oude tijd niet \-veer terugkwam, maar de nieuwe geest, 
de Franse geest, blééf heersen. Deze mensen hebben zich ve1"7.PJeesd ge
voeld. Zij hadden geen helper en geen leider. Als zij met de Afscheiding 
meegingen, kregen zij de dragonders op hun dak. Als zij in de Hervormde 
Kerk bleven, werd over hen geschreven zoals in Het Leesgezelschap van 
Diepenbeel~ door P. van Limburg Brouwer. Het pleidooi van Groen was 
een opmerkelijke uitzondering. 

Het is geen wonder, dat sommigen gingen denken, dat er onder de 
historie van de wonderen Gods met Nederland een streep was gezet. 
De tijd was voorbij. En als zij dachten aan de toekomst van Nederland, 
dan trok er een diepe bezorgdheid over hun hart. Huiverend vroegen 
sommigen zich af, of aan Nederland niet werd voltrokken, wat als een 
dreigend woord staat in Hebreeën 6: ,;Want het is onmogelijk, degenen, 

1) Voor verdere, vaak treffende bijzonderheden omtrent gereformeerde geschied
schrijvers en hun werken r'ladplegc men Dr Joh. C. Breen, Gereformeerde populaire 
historiographie in de zeventiende en achttiende eeltW, in: T,jdschrift 7}Oor Geschiedenis, 
37stc jaargang, afL 3 en 4. 
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die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en 
deel gekregen hebben aan den heiligen Geest, en het goede woord Gods 
en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afge
vallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen 
betreft den Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken". 
Toen vele Afgescheidenen gingen emigreren, heeft in de discussies over de 
vraag, of zij hierbij in Gods weg waren, deze tekst een belangrijke rol 
gespeeld. vVant zij vreesden, dat er een oordeel kwam over het Neder
landse volk, dat eens zó rijk begenadigd was geweest. 

Welke toekomst scheen er te zijn voor dat yerweesde volk? 
Kerkclijk een refugium in conventikelen en .secten ; politie!;; een ver

weershouding in het conservatisme, wars van nieuwigheden. Zo heeft het 
hier een tijdlang gedreigd; zo is inderdaad de verschrompeling gekomen 
in sommige landen en streken. Merkwaardig is een opmerking in een 
brief van J. A. Wormser aan Groen (1 April 1844): 

"Ik ben gansch niet los van hetgeen men nationale kerk, nationale 
scholen, instellingen en karakter noemt. De herinnering aan hetgeen 
God in Zijne genade, in ons land gedaan heeft, en aan de openbare 
instellingen, die tengevolge daarvan zich gevormd hebben en ontstaan 
zijn, heeft voor mij steeds veel dierbaars en aantrekkelijks. En toch 
zie ik twee zaken, die mijne opmerkzaamheid trekken en mij voorzigtig 
doen zijn. De Heer werkt krachtdadig ter verlevendiging van zijne 
geloovigen, en er hebben vele bekeeringen plaats; doch alle pogingen 
om goede oude stellingen weder te reformeeren en in het leven te 
roepen, breken glad af ... Teneinde geen nieuwe wijn in oude lederen 
zakken te doen, komt het mij eenvoudig voor, dat iedere ge1oovige, 
uit aanmerking van zijn personelen pligt, moet beginnen daarnaar te 
11;1ndele11; gemeenschap der heiligen is daarvan het dadelijk gevolg. Af
ziende val! de herstelling van oude instellingen, wordt de zaak een
youdiger en geleidelijker; de weg duidelijker, het geloof helderder, en 
het gemoed meer verruimd in de onnaspeurlijke wegen des Heeren; 
die !laar het mij toeschijnt, de leden van zijn ligchaam, en daardoor het 
geheel, in deze tijd van crisis, tot meer individueele vastheid en zelf
stamligheid ontwikkelt, door ons de gedaante der God:;;aligheid, die de 
vorige instellingen zoo gemakkelijk konden bewaren, te ontnemen. Ik 
stel daarom grooten prijs op algeheele vrijheid van godsdienst, en 
algchecIc vrijheid van onderwijs, mits daardoor een goede politie en 
de goede zeden in de ~1:aatschappij niet worden verhinderd" 

'vVormser ziet hier al duidelijk, dat het pad van de repristinatie dood
loopt en hij zoekt naar een nieuwe, open weg. Da Costa heeft eveneens 
de noodzaak van de keus en van een afscheid gezien. Daarom was hij 
met Groen van mening, dat zij op hun hoede moesten zijn voor contra
revolutionnaire en reaC"tiotlnaire stromingen, zoals die in lJtrecht openbaar 
werden ;'). 

2) Brieven van J. A. TV nrmser, medegedeeld door ~lr Groen van Prinstcrer, eers!\' 
deel, blz. 17 en 18. 

3) Brieven van Mr Isaäc Do Cosla, medegedeeld door Mr Groen van Prinstercr, 
dl. lI, blz. 219 noot 2. 
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Aan de ene kant was er dus het gevaar van de reactie. Aan de andere 
kant echter de moeilijkheid, dat vele mannen op verantwoordelijke posten, 
met name verschillende predikanten, voorlopig genoegen namen met het 
bewaren van schijn en vorm. Niet, dat zij niet wisten en zagen, dat achter 
die schijn de afbraak voortgang vond, maar zij hadden de illusie, dat er 
een wending ten goede kon komen, waardoor de oude vormen weer inhoud 
zouden krijgen, waardoor de staats school weer christelijker zou worden 
en het volksleven weer zou worden gezuiverd van ontkerstenende invloeden. 
Daarbij speelde vooral een rol de vrees, dat strijd en activiteit zouden 
leiden tot een breuk van wat als geheel de dierbaarheid had van het eerbied
'Waardige. In dit licht moeten we het verzet van Beets zien, en de afkeer 
die Mevr. Bosboom-Toussaint had van de politieke activiteit van Groen. 

Het is tegenwoordig soms gebruik, Kuyper voor te stellen als de man, 
die het breekijzer er in gezet heeft, terwijl de critiek beschroomd wordt, 
als het Groen gaat gelden. Maar juist Groen is in zijn tijd buitengewoon 
scherp bestreden, omdat hij onverbiddelijk was tegen die politiek van af
wachten en pleisteren. Zijn conflict met Beets is bekend. En Kol riep in 
1873 uit: "Groen is het ongeluk van ons land!" Groen heeft heel scherp 
en duidelijk gezien, wat er in werkelijkheid met de "nationale instellingen" 
gebeurde. \Vaar komt het verval van Nederland vandaan? "Het is, omdat 
het waarachtig Evangelie uit Staat en Kerk, uit school en huis, of ten 
eenemaal, of in menig opzigt, is gebannen." 

Maar dat is het ergste niet: de schijn 'Wordt opgehouden; er is nog een 
gedáánte der godzaligheid, en vele christenen zijn daarmee tevreden. 
Groen schreef dit aan het slot van zijn opstel over Het N ederlandsche 
Zendelinggenootschap in Maart 1848, en hij besluit: "Geen 'Weifelend 
belijden heeft de Kerk dezer landen gesticht. Geen weifelend belijden 
heeft ze, met den N ederlandschen Staat, onder de grootste gevaren behoed, 
bevestigd, en tot onberekenbaren zegen gesteld." 

Dat is dezelfde verklaring, die werd gevonden in de geschiedschrijving, 
zoals ze door het eenvoudige volk werd gelezen, en door dat volk, dat 
verweesde volk, werd beaamd. 

Soms was het, alsof dat volk onvindbaar was geworden. Het werd op de 
markt des levens ,nauwelijks opgemerkt. Maar toch was het er. In verre 
uithoeken van het land, in het Land van Altena en in Zeeland, op de 
eilanden in de Zuiderzee, op de Velmve en aan de Overijsselse Vecht, in 
het hoge Noorden, èn in Amsterdam, waar Krayenbelt, een geliefd gere
formeerd "volksprediker uit de oude school" zijn aanhang vooral op 
Kattenburg kreeg, toen hij in 1881 in Amsterdam ging preken. Ook de 
tegenstanders zagen het en er is niets zo opmerkelijk als een simpel en 
onopzettelijk getuigenis dat wij danken aan Dr Ph. J. Hoedemaker, in het 
inleidend woord op zijn rede De Reformatie en de Gereformeerde Kerk. 
Hij vertelt daar, hoe de ethischen een tijdschrift wilden oprichten en 
daarover ten huize van Prof. Chantepie de la Saussaye beraadslaagden. 
Het tijdschrift was noodzakelijk, vanwege het ontzaglijk gevaar, dat van de 
zijde der gereformeerden dreigde, nu zij een wetenschappelijk gevormd 
man (Dr Kuyper) als woordvoerder hadden gekregen. \iVant deze "gere
formeerde partij" ontleende haar betekenis enig en alleen aan het feit, dat 
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zij "de uitdrukking was van hetgeen nog onbewust in het volk leefde". 
Die "gereformeerde partij" dient men vooral niet te zien als een kerkelijk 

georganiseerde of begrensde groep, al dacht men ten huize van Prof. 
Chantepie de la Saussaye natuurlijk in de eerste plaats aan degenen, die in 
de Hervormde Kerk aan de gereformeerde belijdenis vasthielden of althans 
uit de oude traditie leefden. Maar het merkwaardige is, dat ook in ethische 
kringen scherp werd gezien, dat on,bewust er nog een voortzetting was 
van wat bloeide in de dagen der Reformatie, dat er een diepe, sterke 
onderstroom was, die zijn bedding nog altijd verder groef. En in deze 
onderstroom zette zich het werkelijke nationale leven voort. Wat hem 
trachtte af te dammen of af te leiden, was onnationaal of anti-nationaal. 
Dit volk, waarover het hier gaat, vereenzelvigde Groen stoutmoedig met 
de Natie. 

En ondanks "alle proefnemingen van politieke artsen en anatomisten" 
hleef deze natie bestaan; zij heeft "den zin niet verloren voor Godsdienst, 
waarheid en regt"; zij kent en waardeert de verdienstelijkheid der voor
geslachten en de aard en oorsprong dier verdienstelijkheid. 

Toen Kuyper later eens in een bewogen discussie met Lohman over deze 
dingen schreef, zei hij hetzelfde nog duidelijker en beslister. Het ging er 
bij hem om, "in het leven zelf de bedding van het historische Calvinistische 
leven weer op te zoeken, wat sluimerde weer te wekken"; het ging hem 
om een appèl op "de beste, vroomste en dapperste periode" uit onze 
historie 4). 

De tegenstanders van Groen hebben hem een "veldheer zonder leger" 
genoemd, want voor hen is dit leger lange tijd onzichtbaar gebleven. En de 
medestanders van Groen hebben er vaak de beteke.nis van onderschat. 
Eerst het verrassende resultaat van het Volkspetitionnement gaf de blijde 
zekerheid, waarvan wij dan ook telkens in De Standaard uitingen vinden 
na Augustus 1878. 

De calvinistische renaissance is het wonder der geschiedenis van de 
negentiende eeuw. Het is veel meer dan een politieke heroriëntering. Maar 
in de politiek heeft zij mede de sterkste bewustwording gevonden. Dat komt 
mee door de registrerende functie van de stembus. De stembus geeft cijfers; 
de stembus vertelt, hoe sterk of hoe zwak we ergens zijn. Daardoor dringt 
de stembus tot terreinverkenning, tot propaganda. Maar dit is niet het 
voornaamste. 

De politieke activiteit van de antirevolutionaire richting heeft niet maar 
de bewustwording :;onder tneer gebracht, de organisatie van wie zich ver-
5trooid wisten, de leiding van die zich verweesd voelden, maar zij heeft 
de dragers van de ttationale tradities nadrukkelijk geconfronteerd met het 
grote vraagstuk van het herbeleven en herwaarderen van de oude waarden 
in een niewwe tijd. Mannen als Wormser hebben dat vraagstuk al gezien 
en uit wat hij schreef, is al duidelijk te merken, dat hij de traditionele 
gebondenheid van het calvinisme aan de officiële organen niet terug 
wilde, maar de herleving zocht in het in 'vrijheid :::ich ontplooiende volhs
initiatief· 

ol) Abraham KIlyper, door Dr P. Kasteel, blz. 181. 
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Daarvoor was heel wat voorlichting en scholing nodig. 
Hier raak ik een van de opmerkelijkste aspecten van die "calvinistische 

renaissance". Zij werd een beweging, die niet maar een élite raakte. En 
toch verwekte zij een studieschrift, een behoefte aan voorlichting en 
oriëntering, die zich richtte op de diepste problemen. Ongeloof en Re'l'o
lutie van Groen is een ontroerend voorbeeld. Vrienden en tegenstanders 
hebben in de laatste tijd nog al wat critiek op dit boek gehad, maar ik 
vraag mij wel eens af, of wij er wel voldoende de betekenis van zien, 
als wij het niet beschouwen in het verband, waarin ik het nu tracht te 
plaatsen. Ik zie voor mij de mensen als Wormser, die zich afvragen, "waar 
de weg ligt" in deze tijd. En dan verdiepen zij zich in deze merkwaardige 
lezingen van Groen en zij verstaan ze, niet in de eerste plaats intellectueel, 
maar met hun hart. Zij zeggen er Amen op. Zij weten het nu klaarder 
dat het grote gevaar, dat ons volk bedreigt, niet ligt in excessen, maar in 
consequenties van de Revolutie. Zij richten hun aandacht niet maar op 
de vruchten, doch op de wortel. Zij leren huiveren voor het o.nverbidde
lijke: wie het Evangelie verwerpt, vervalt van kwaad tot erger, telkens 
als hij zijn leer in practijk brengt. Zij zien met ontroering, dat de gematig
den en fatsoenlijken, die vrijwel elke relatie met de Franse Revolutie 
verloochenen, toch leven uit dezelfde beginselen en daardoor meehelpen 
aan de ontworteling en ontbinding van de natie. Zij leren achter de neutra
liteit kijken. "Onder de leus van scheidi.ng van Kerk en Staat, die welbe
grepen, ook door ons begeerd wordt, is het in den grond der zaak, om 
bezieling van Staat en Kerk en School met de religie van het ongeloof te 
doen. Men beweert den Staat te neutralizeren; men geeft den Staat aan 
gansch tl,iet neutrale invloeden prijs." 

Wie dat gevaar onderkent en gaat bestrijden, is anti-revolutionair. 
Maar Groen noemde zijn richting ook christelijl?-historisch "). \Vijst de 
eerste naam heen naar het gevaar, dat onderkend en bestreden moet 
worden, de tweede is een aanduiding van voorrecht en roeping, van 
erfenis en verantwoordelijkheid. Het beleven van die laatste naam dwingt 
tot het Ieren kennen van onze historie en Groen heeft er een groot deel 
van zijn leven aan gewijd. Het noopt tot gelovige bezinning op de grote 
vragen over gezag en vrijheid, over staat en kerk, over recht en wet, be
zinning bij het licht van de Heilige Schrift. 

Wanneer van de zijde yan de P.v.d.A. gezegd wordt, dat het in de 
politieke partij formatie niet gaat om de grote levensvragen, om de religieuze 
achtergronden, omdat het een kwestie is van niet méér dan practijk en 
daad, dan betekent dat, afgezien van al het andere, een 7Jerschralinq van 
het partijleven. \Vie de geschiedenis van de Antirevolutionaire partij kent, 
wie de periodieken heeft nagelezen, tot de eenvoudigste weekblaadjes toe, 
waarin Flip en Flap of Kris en Kras of VVeetniet en Praatgraag met 
elkaar redekavelen, die moet toch erkennen, dat ook de eenvoudigsten op 
deze wijze leerden, principieel te denken en te onderscheiden. Dat betekent 
levensverdieping, dat betekent bevordering van geestelijke weerbaarheid. 
Het is niet vermetel te zeggen, dat in vele streken elke propaganda van de 
N.S.E. is afgestuit op de verzetsgeest van het volk, juist doordat boeren 

5) "De onafscheidelijkheid der twee benamingen, ter constatering van positieven 
qrondslaq en polemische "iqtinq, heb ik bovenal gewaardeerd.", aldus Groen van 
Prinsterer in ecn noot bij de door hem uitgegeven brieven van Da Costa, dl. n, blz. 219. 
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en arbeiders, handwerkslieden en schippers geleerd hadden te vragen: 
wat is uw beginsel?' 

Het is de verdienste van de antirevolutionaire richting, dat zij niet 
alleen de verstrooiden en venveesden, die niettemin uit de echte nationale 
traditie, hoewel vaak onbewust, leefden, heeft georganiseerd en geleerd, 
zich zelf en elkaar weer te herkennen, maar dat zij hen ook bracht tot 
een principieel verant\voorde progressiviteit in een nieu\ve eeu\v. 

':' * 
* 

En weer grijp ik terug naar \Vormser. 
Niet de herstelling van de oude instellingen, de bevoorrechte kerk onder 

staatsvoogdij, de school als een pleegkind van kerk en plaatselijke over
heden, de gebonden maatschappij der gilden, maar de vrijheid en het 
volksinitiatief, dat tot bundeling en ordening leidt. \Vanneer ik over meer 
ruimte beschikte, dan zou ik graag aantonen, hoe zulke themata geleidelijk 
helderder naar voren komen, dat zij niet door Kuyper zijn uitgedacht, 
maar dat zij geleidelijk overal klaarder werden, waar men zich over onze 
positie en taak bezon. Of het nu gaat over de vrije school, over de jeugd
beweging, de omroepvereniging, de gezinszorg of de culturele ontwikkeling, 
om nieuwe maatschappijvormen niet het minst, dan zijn het de antirevolu
tionairen geweest, die in de nieuwe tijd gekomen zijn met een program, 
waarin de oude vrijheidsgedachte nieuwe mogelijkheden bood. 

Het is een wonderlijke geschiedenis. 
Wanneer nu algemeen in den lande het principe wordt erkend, dat het 

particuliere initiatief voorop moet gaan, of de gedachte algemene instem
ming vindt, dat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie geen verlengstuk 
van de staat mag zijn, maar gefundeerd moet worden op de in vrijheid 
gevormde maatschappelijke organisaties, dan beseffen maar weinigen, hoe 
sterk deze volksopinie heïnvloed is door antirevolutionaire gedachten. Een 
frappant voorbeeld bood eenmaal de discussie in de Eerste Kamer, toen 
de heer Van der Kieft hij de algemene beschouwingen over de staats
begroting min of meer verwonderd bleek, dat cIe antirevolutionairen ook al 
v~oor hedrijfsorganisatie waren, en de heer De \\Tilde hem moest onder
richten, dat de gedachte van bedrijfsorganisatie in onze kring van ouds 
had geleefd en er principiëel was gefundeerd, en dat de socialisten 
eerst veel later, toen het dogma van de klassenstrijd hen niet meer in de 
han hield, er toe hadden kunnen komen, deze gedachte althans ten dele 
over te nemen. 

Zo mogen we zeggen, dat de nationale betekenis van de Antirevolu
tionaire partij niet alleen daarin ligt, dat zij de kleine luydel1, die de geeste
lijke erfgenamen waren van een groot nationaal verleden, weer tot bewust 
en fier handelen heeft gebracht, maar veel meer hierin, dat zij de echt 
nationale vrijheidszin in gans andere omstandigheden over een zeer breeel 
front tot gelding heeft helpen hrengen. 

Hetzelfde geldt van de decentralisatie. Elke keer, dat de begroting van 
Binnenlandse Zaken \\"ordt behandeld, komt zij aan de orde, en het is een 
nationale overtuiging geworden dat langs de weg van decentralisatie er 
mogelijkheden zijn om het initiatief en de verantwoordelijkheid te ver
sterken en te ontwikkelen. Maar reeds in 1878 schreef de Antirevolutionaire 
partij het in haar program en schreef Knyper in zijn toelichting: 
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"Wij blijven" (ondanks hen die geloven in het ondoorgrondelijk mysterie 
van de staatseenheid) "de oude paden, wijl ze paden naar Gods bestel zijn, 
liefhebben, en handhaven met al wat van antirevolutionairen huize is, 
tegenover de fictie van den alles mogenden, alles doenden en alles beder
venden staat, de zelfstandigheid, die als bron van nationale veerkracht, 
door God zelf <k1,n gezin en gemeente en gemeente en gewest, naar het 
aloude recht van deze landen, gegeven is" 6). 

Het is met deze door-werking van de anti-revolutionaire beginselen in 
het volksleven een vreemd geval. vVant geen partij is zo fel bestreden 
en zo verguisd. Zij is doodverklaard. Bij het vijftigjarig jubileum tekende 
De N otenkral?er ons reeds als "het onkruid, dat wèl vergaat." Haar voor
mannen zijn feller bestreden dan die van welke andere partij ook. Over 
Groen schreef de Arnhemsche Courant: "De heer Groen is een revolutio
nair van de ergste soort; in den vrome en in de middelen eenzelvig met 
Danton ; in het leerstellige en in het wezen eenzelvig met Robespierre." 
Zulke taal is opmerkelijk in de tijd van Pieter Stastok en zijn vrienden. 
\Nïe weten wil, hoe er over Kuyper is geschreven, toen hij nog leefde, moet 
maar eens naslaan het pamflet van Troelstra VooY'lvaarts marseh! Ons 
standpunt bij de verlciezingen, 1905. En hoe Dr Colijn is gesmaad, velen 
weten het nog wel en zij denken met name aan de tijd, toen de Vloot wet 
aan de orde was en werd verworpen 7). 

Ondanks die felle en vaak persoonlijke bestrijding, ondanks de veel 
verbreide opvatting, dat de Antirevolutionaire partij een typisch sectarische 
partij is, die het liefst leeft in een steriel isolement, is de invloed van die 
Antirevolutionaire partij groot en beslissend geweest. Dat was ondanks 
alles mogelijk, omdat zij er in slaagde de oude nationale tradities te hand
haven en te vernieuwen, zodat zij vaak kon zeggen, wat "onbewust leefde 
in het volk". 

Niet zonder bedoeling noemde ik juist de Vlootwet. Want de geschiede
nis daarvan brengt ons in herinnering, hoe de Antirevolutionaire partij 
altijd gestreden heeft voor een ernstige en verantwoordelijke behartiging 
van 's lands defensie. Zij is daarom uitgekreten voor militaristisch. Maar 
in werkelijkheid gold het hier de behartiging van een bij uitstek nationale 
taak, die zedelijk verantwoord was, die aansloot bij een plichtsbetrachting 
in de zwaarste jaren van onze volkshistorie en die nooit werd losgemaakt 
van het hoeden van onze nationale erfenis. 

Diezelfde verantwoordelijkheid voor onze historische roeping heeft ons 
evenzeer geleid tot het verzet tegen een niet alleen nationaal onwaardige. 
maar ook principieel verwerpelijke politiek inzake Indonesië. En de 
duizenden eenvoudige jongens, die als vrijwilligers of als dienstplichtigen 
zelve hebben gezien en gehoord, verstaan die politiek beter dan die van een 
bewind, dat de volkeren van Indonesië prijs gaf aan dictatuur en terreur, 
zonder het uiterste te wagen. 

Al het voorgaande is slechts een toelichting van art. 1 van het Antirevo
lutionaire program van beginselen: 

(l) Dr A. Kuyper, Ons Program, met Bijlagen, blz. 362. 
7) Zie over de felle bestrijding van de Antirevolutionaire partij het pittige artikd 

van Dr E. J. Beumer In de vuurlinie, in: Schr'ift en Historie, Gedenkboe/, bij het 
7'Uftigjarig bestaan der Antirevolutionaire partij, blz. 463. 
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De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegen
woordigt, zoveel ons land aangaat, den grondtoon van o,ns volkskarak
ter, gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, 
omstreeks 1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig 
den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van 
dezen tijd voldoet, te ontwikkelen. 

\Vanneer \vij co.nstateren, dat haar pogen in deze vijf en zeventig jaar, 
met dit uitgangspunt en met deze pretentie, de natie te dienen, niet onge
zegend is geweest, dan willen wij daarhij niet vergeten, dat cIe historie 
der partij altijd gezien moet worden in verhand met de wonderlijke en 
verrassende doorbraak van' de krachten der Reformatie in ons volksleven, 
in een tijd, toen het scheen, alsof de toekomst was aan het liberalisme. 
Die doorbr<1<'1k is een wonder van genade, waarvoor wij alleen maar kunnen 
danken. En wie dit alles probeert te verstaan, en daarna de partij en zich 
zeI ven vandaag ziet in deze verantwoordelijkheid en met deze voorrechten, 
en dan geneigd zou zijn tot ongeoorloofde compromissen of tot het betrek
kelijk maken van de principiële tegenstellingen, die moge zich tijdig 
en tot zijn beschaming herinneren, clat Groen eenmaal gewaarschuwd 
heeft tegen het aanvaarden van wat weerstaan had moeten worden; tegen 
het eerbiedigen van een opgedrongen vrede met allen en met alles; een 
houding, die daaruit voortsproot, dat zij die tot deze valse ireniek kwamen, 
"zich niet hebben herinnerd dat het Evangelie, alleen wanneer het in de 
har/en der belijders va1V le'"en beroofd is, met de d'waling 7wede behoudt." 
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vVanneer wij het vijf en zeventig jarig bestaan van de Antirevolutionaire 
partij vieren en dus in het bijzonder stil staan bij haar geschiedenis, dan 
richten zich onze gedachten ongetwijfeld en 'waarlijk niet in de laatste 
plaats op hen die onze partij hebben geleid. 

Want, laten we dat grif erkennen, onze partij heeft, duidelijker dan 
welke partij ook, leiders gehad. 

We schrikken een beetje van dat woord, nu \\fe het nazi-regime hebben 
beleefd. Maar de Antirevolutionaire partij is oud genoeg om als zij het 
woord "leider" hoort, door geen nazi-schrik te worden bevangen. 

Groen van Prinsterer, de man die onze partij fundeerde, sprak toen hij 
het over zijn opvolger had, over Dr A. Kuyper als over de "leader iure 
suo", de leider krachtens eigen en vanzelfsprekend recht. 

De Antirevolutionaire partij heeft dus leiders gehad en zij heeft er nog 
een. \Nat dat betreft is onze partij dus ietwat monarchaal. Ik haast mij 
er aan toe te voegen: het gaat hier over een "constitutionele monarchie". 
Het leiderschap in de Antirevolutionaire partij betekent niet dat één man 
het alleen te zeggen heeft. Toen het Groen van Prinsterer betrof, de veld
heer zonder leger, leek het daar een beetje op. Maar, de uitdrukking zegt 
het reeds, dat kwam meer vanwege het feit dat de veldheer alleen was. 
Er waren geen mensen met wie hij het gezag kon delen. Onder Dl' Kuyper 
is het \vel eens een beetje anders geweest. Toen begon.nen de mensen, 
met wie de leider zijn gezag zou kunnen delen, en wel langzamerhand Î(> 

komen, maar de medeverantwoordelijkheid werd slechts met moeite aan
vaard. Dat \'lias begrijpelijk. De leider kende het begrip kader niet, hoewel 
hij bezig was het te vormen. Kuypcr was cle man die de antirevolutionaire 
partijorganisatie in elkaar hamerde. Kuyjiel' was de man die aan de anti
revolutionaire politieke leerstellingen vorm en inhoud gaf. Kllypel' was 
de man, die aan het antirevolutionaire volk bezieling gaf. Hij gaf, zeldzaam 
talent, uitdrukking aan wat er leefde in het hart van dat volk. 

Zijn hart en verstand, beide intens gericht naar en op de Heilige Schrift 
en in volkomen harmonie met datgene wat, naar luid van het antirevolu
tionair program van beginselen on1streeks 1572 onder leiding van Oranje 
en onder invloed van de Reformatie aan onze natie zijn stempel verleende, 
gaven in ee.n tijd waarin alles uit het niet tot aanzijn moest worden 
geroepen - richtlijnen waarop het antirevolutionaire volk zonder meer 
zijn "Amen" gaf. 

Kuyper was een veldheer met sergeants. Zover InNam hij. En Groen 



VIER PORTRETTE:\ Ol' i,;f::\ SCHILDERIJ 125 

had zelfs die niet gehad. Maar het hogere kader kwam er ternauwernood 
aan te pas. Het was er wel langzamerhand, maar het werd onvoldoende 
in de verantwoordelijkheid ingeschakeld. Het was geen wonder dat dit op 
den duur tot een crisis leidde over "leider en leiding" in de partij. De 
overgang naar de "constitutionele monarchie" begon te komen. 

o.nder Colijn is deze ontwikkelingsgang beklonken. CoIijn, ten onrechte 
door velen uitgekreten voor een autoritaire autocraat, wist, militair als 
hij was, met officieren te ,verken. Hij lt1isterde naar anderen. De partij 
was inmiddels gegroeid. Een volwaardig kader stond tot dienst bereid 
en werd volledig ingeschakeld. 

Tot het wezen van een leiderschap dat zijn gezag niet uitsluitend zoekt 
in het doorzetten van eigen persoonlijke wil, behoort het overleg en het 
zoeken van overeenstemming met de geboren en gekoren voormannen 
van het vol1<. Daar heeft Colijn naar gestreefd. En het is hem, in grote 
lijnen gezien, gelukt. 

Onder Schouten heeft deze ontwikkeling zich voortgezet. De lezer zal 
begrijpen dat de vergelijking in begrippen aan het staatsrecht ontleend, 
heeldspraak is en dan mogen wij zeggen dat zijn leiderschap een republi
keins leiderschap is. Hij wil ook eigenlijk geen leider heten. Hij is de 
gekozen voorzitter van het Centraal Comité en de gekozen voorzitter 
van de antirevolutionaire Tweede Kamer fractie. Is dit een woordenspel? 
In zekere zin wel. vVant Schouten is de opvolger van Groen, Kuyper en 
Colijn. Zo heeft het antirevolutionaire volk het gewild. Maar Schouten 
heeft geroken wat er in de lucht zit. Hij heeft begrepen dat het in de 
toekomst anders worden gaat dan het geweest is met de leiding van de 
partij. Ik heb er nooit met hem over gesproken en het is dan ook geheel 
voor mijn persoonlijke verantwoordelijkheid, maar Schouten vormt naar 
mijn mening de brug naar een nieuw bestel in de Antirevolutionaire partij. 
\Ve hebben v:m de dagen van Kuyper af een Centraal Comité in de partij 
gehad. l'v1:aar er was één leider daan'4I'. Daarboven soms, zou ik haast 
zeggen. In de toekomst zal, naar mijn mening - de aldus gegroeide 
structuur der partij maakt dat vanzelfsprekend - de leiding der partij 
steeds meer collegiaal worden. En Schouten heeft door zijn persoonlijke 
instelling, door zijn democratische gezindheid - die niet betekent dat hij 
een eigen overtuiging niet krachtig zou trachten ingang te doen vinden 

en door zijn inzicht in de interne ontwikkeling der Antirevolutionaire 
partij, deze ontwikkeling bevorderd. 

Uit een bepaald gezichtspunt gezien, zijn hier dus reeds de vier por
tretten. vVe willen deze vier mannen nog uit een paar andere oogpunten 
beschouwen. 

N aast het partij -organisatorische aspect, dat we hiervoor beschreven, 
komt het maatschappelijke aspect en een meer persoonlijk. 

Van een partij als de Antirevolutionaire partij tot dusverre geweest is, 
kan men zeggen: Zeg mij wie Uw leider is en ik zal u zeggen wie gij zijt. 

vVanneer we deze spreuk in het maatschappelijk vlak willen toepassen, 
komen we voor merkwaardige verras~ingen te staan. 

De Antire\'olutionaire partij namelijk, de volksgroep die daarvan een deel 
uitmaakt, vertoont sinds Groen van Prinsterer tot heden in maatschappe-
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lijk opzicht een constante groei en ontwikkeling in opwaartse richting. 
We zijn begonnen als een groep over het algemeen arme, onwetende 

en onmondige mensen, die over het staatkundige geen opinie hadden en 
in het staatkundige, naar het heersende regime dier dagen, geen stem 
hadden. Langzaam, maar zeker beeft die volksgroep der "kleine luyden" 
zich ontwikkeld tot een maatschappelijk gedifferentieerd geheel dat tot 
een betrekkelijk hoge graad van ontwikkeling, kunnen en welvaart kwam. 

De "kleine luyden" hebben zich ontwikkeld tot een groep, bestaande uit 
een moderne, uit de kluiten gewassen boerenstand, een vooruitstrevende 
middenklasse van zakenlieden, een groot getal intellectuelen en een sociaal 
hoog geklassificeerde arbeidersgroep. 

De maatschappelijke structuur van de leiders heeft met die ontwikkeling 
slechts weinig samenhang. 

In de periode van het "niet vele rijken, niet vele edelen en niet vele 
wijzen" was de leider onzer partij Groen van Prinsterer, een man ge
boren uit de Nederlandse aristocratie, naar moeders zijde telg uit een 
der oudste en rijkste koopmansgeslachten der Republiek, een man van 
grote wetenschappelijke eruditie. 

Groen was geen man uit het volk dat hij leidde. Hij sprak niet tot zijn 
volk. Hij sprak voor dat volk met de vijand in de poort. Zijn volk kwam 
niet aan hem toe. Hij wist alleen intuïtief dat hij hunner een was in de 
religiestrijd die hij in de kerk en school en staat met en voor hen voerde. 

Deze situatie verklaart Groens eenzaamheid. Aristocraten zijn alleen, 
democraten .niet. Groen was niet en kon niet zijn een democraat in de 
zin zoals wij het thans allen zijn. Noch de staatkundige verhoudingen, 
noch de maatschappelijke situatie, noch Groens aard en opvoeding, lieten 
dat toe. Groen was een strijder voor armen en verdrukten. Zijn democratie 
brak wezenlijk alleen door op één punt, waarin hij het gelijk recht voor 
allen bepleitte, maar dat was en is dan ook het kernpunt van alle politiek, 
nl. dit dat "in vragen van geloof en Christelijke plichtsbetrachting op het 
oordeel ook van de geringste naar de wereld moet worden gelet". Dat 
was nog geen democratie, zult U zeggen. Neen, maar het was de wortel 
waaruit met natuurnoodwendigheid de democratie moest groeien. Want de 
hele politiek is een vraag van geloof en christelijke plichtsbetrachting. 

Als Groen sterft, neemt een maatschappelijk heel anders georiënteerde 
figuur het roer over. Een theoloog, die domineeszoon is. Naar zijn afkomst 
en ook naar zijn persoonlijke affiniteit staat hij dichter bij het volk. Hij 
kan het volk verstaan. Hij kan naar hen luisteren en met hen praten. 
Maar hij stijgt als man van encyclopaedische wetenschap en vooral als 
profeet, ver boven hen uit. Hij droomt van een eigen universiteit, van het 
bezetten van het regeringskasteel, van rechtsgelijkheid op onderwijsgebied, 
van een wetboek van de arbeid, van allerlei ogenschijnlijk wereldse dingen 
- puur maatschappelijke, zegt de P.v.d.A. nu - maar die in wezen voor 
hem betekenen en door hem bedoeld zijn als middelen tot het redden van 
Nederland uit de ban van het ongeloof en tot het weer brengen van het 
Nederlandse volk "op alle terrein des levens" aan de voet van het Kruis. 

Hij weet als Groen te spreken met de vijand in de poort en anders dan 
Groen ook te spreken tot het volk. Groen is parlementariër, man van de 
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studeerkamer en erudiet journalist. Kuyper is behalve dat alles volksman 
en profeet. Zijn populaire journalistiek is nimmer overtroffen. Kuyper 
maakt van Groens "volk achter de kiezers" een massale stoottroep, die 
de veldheer zonder leger nooit had bezeten en ... die hij niet zou hebben 
weten te commanderen. 

Voor wie de historie economisch-maatschappelijk wil verklaren, is 
Kuyper als politiek leider even raadselachtig als Groen. Hij past niet in 
de maatschappelijke opgang van de "kleine luyden", zou hij zeggen die het 
"geestelijke" op zichzelf stelt naast het "maatschappelijke". De theoloog 
echter, maar die dan ook waarlijk theoloog is, die de "kennis se Gods" 
heeft, i~, van alle standen en voor alle standen. En dat zou men dan ook 
gewaar worden want de sociale impulsen - in een a-sociale tijd werden 
in Kuypers periode in de Antirevolutionaire partij ongemeen groot. Hij 
was daarin zijn tijd vooruit. 

Als Kuyper de fakkel aan zijn opvolger moet overdragen is de maat
schappelijke situatie van het antirevolutionaire volk in principe wat zij 
heden ten dage is en toch heeft Kuyper ondanks alles wat er op hem 
aan te merken moge zijn - als het er op aan komt nooit iets anders dan 
een religiestrijd gevoerd. Hij was "slechts" theoloog. Wie het niet geloven 
wil, moet maar eens letten op datge.ne waar de doorbraak heden ten dage 
storm tegen loopt. Het is tegen de leer en het werk van Kuyper. 

* En dan komt Colijn. 
Waarschijnlijk is de maatschappelijl?e venvantschap tussen partij en 

leider .nooit sterker geweest clan in zijn dagen. \"1ant een omhoogstrevende 
volksgroep, die een belangrijke geestelijk-politieke wens, cle pacificatie op 
onderwijsgebied, verkregen had, vond in deze man, die uit de boerenstand 
was opgestegen tot de "upper-middle class", een maatschappelijk ideaal. 

De neiging bestaat bij sommigen deze functie van Colijn in onze partij
historie te overschatten. Bij anderen bestaat de neiging daarin zijn ware 
betekenis te zien. Het eerste is even onjuist als het tweecIe onrecht· 
vaardig is. 

Het is onjuist en onrechtvaardig om een en dezelfde reden. 
\"1ant - wat het laatste aangaat het politiek motief was bij Colijn 

hetzelfde als bij Kuyper. 
Het is van religieuze en niet van geïsoleerde maatschappelijke aard. 

Colijns werkzaamheid is er op gericht geweest volk en staat te bewaren 
hij de wegen die Kuyper had gewezen. 

Het is daarbij goed te erkennen de hoge waarde die Colijn voor ons 
heeft gehad als belichaming van datgene wat zelfstandige zedelijke volks
kracht vermag. Men kan dat nooit genoeg waarderen. Want die zelf
standige zedelijke volkskracht, daar moet een natie het van hebben. \Vel 
moet daarbij worden opgemerkt dat in Colijns dagen niet alle geledingen 
van het volk dat hij leidde in de gelegenheid zijn geweest die zedelijke 
volkskracht tot ontplooiing te brengen. De remmingen van de economische 
crisis waren daartoe te sterk. Het is Colijn niet gegeven geweest, ondanks 
zijn hardnekkige bestrijding van die crisis nationaal en internationaal 
- die remmen los te krijge.n. 

Nog ee.n vraag willen wij trachten te beantwoorden. 
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Is Kuyper te eenzijdig de man van de vrijheid geweest en heeft Colijn 
bet juiste midden "veer bereikt door een eerherstel van het gezag? 

Ongetwijfeld was Colijn een regent van groot formaat. En hij heeft 
de tijd meegehad om zijn qualiteiten in dit opzicht te ontplooien. Maar 
naar onze stellige overtuiging is tegenstelling tot Kuyper onjuist. 

Bij de vraag wat op een gegeven moment in de politieke strijd op de 
yoorgrond moet staan, spelen de omstandigheden een beslissende rol. De 
Antirevolutionaire partij leeft bij de beginselen van gezag en vrijheid. Zo 
deden Kuyper en Colijn. Hen tegenover elkaar te stellen in dezen is even 
onjuist als het stellen van de Geuzen, die de tyrannie van een wettige 
vorst bestreden, tegenover de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, die daar 
was tot steun van het wettig gezag. Al speelt bij de een het vrijheids
moment een grotere rol en bij de andere het gezagsmoment, beiden werden 
gedreven door één beginsel, dat zich door de feitelijke situatie op ver
schillende wijze moest concretiseren. 

De drie tot dusverre besproken leiders waren met zeer nauwe banden 
aan de partij, als maatschappelijke groep, verbonden. 

Maar zij staan toch alle drie in zekere zin boven de partij. Dat deed 
Groen als eenzame aristocraat. Dat deed Kuyper als schepper van het 
neo-calvinisme. Dat deed Colijn als spectaculair regent. 

N a hen komt Schouten. 
Schouten staat niet op een wijze, vergelijkbaar met die zijner voor

gangers boven de partij. Schouten is de man uit de partij. 
Hij werd geroepen tot de leiding na de bezettingsperiode, toen de partij 

gedurende lange tijd leidingloos geweest was. Want de verzetsleiding en 
het kunst- en vliegwerk, waarmee een aantal mensen gepoogd heeft tijdens 
de oorlog voorlichting in antirevolutionaire zin te geven en de anti
revolutionairen bijeen te houden rondom een vaandel dat niet meer in 
het openbaar mocht worden vertoond, was geen partijleiding in de normale 
zin des woords. 

Het is dan ook geen wonder dat de oorlog op de partij, gelijk op zo 
vele samenlevingsverbanden, desintegrerend heeft gewerkt. 

En dan komt Schouten voor de taak te staan weer integrerend werk
zaam te zijn. 

Hij komt daarbij voor tal van moeilijkheden te staan. 
Die moeilijkheden zijn terug te voeren tot één oorzaak: het onder

breken van de historische continuïteit der Antirevolutionaire partij als 
gevolg van de bezetting. Dat uitte zich in een individualistische inslag die 
bij sommigen openbaar werd. Het organisatorisch besef bleek verzwakt. 
Velen voelden het niet als vanzelfsprekend dat de Antirevolutionaire 
partij zou terugkeren en dat men weer bij 1940 aan moest knopen. Aan 
de antirevolutionaire denkbeelden vreemde gedachtengangen, die onder 
het motto "vernieuwing" door het land spookten, bleken meer of minder 
aantrekkingskracht op sommige antirevolutionairen uit te oefenen. 

Om deze moeilijkheden - die nog verzwaard werden door het optreden 
na de oorlog van hen die later het Gereformeerd Politiek Verbond zouden 
vormen - op te vangen was Schouten de aangewezen man. 

In de eerste plaats was hij op en top de man van de oude Antirevolutio-
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naire partij van voor 1940. Reeds jaren lang was hij in die periode fractie
voorzitter en waarnemend voorzitter van het Centraal Comité geweest. 
Tegelijkertijd was hij in merg en been verzetsman en had hij het lijden 
als gevolg daarvan in de ergste concentratiekampen ondergaan. 

Hij sprak alzo tegelijkertijd de oude partijmense.n als de mensen uit 
het verzet aan - voorzover die twee waren, hetgeen gelukkig geen regel 
was. Hij \vas derhalve de man, die hier een goede synthese kon bewerken. 
Een strak-principieel denken, gepaard aan een muurvaste anti-"vernieu
wings"-overtuiging, benevens een sterk partij-organisatorisch bewustzijn, 
maakten hem daarenboven tot de bij uitstek aangewezen partijleider voor 
na de oorlog. Hij zou v;aarschijnlijk ook zonder oorlog Colijns opvolger 
zijn geweest. Maar voor de situatie van na de oorlog was geen man 
onder ons een beter leider dan Schouten. 

Een definitief oordeel over Schouten als partijleider is nog niet te geven, 
omdat zijn werk nog niet ten einde is. Wij hebben het gevoel dat het 
Schouten gelukt is de desintegrerende werking die in de na-oorlogse tijd 
aan het licht trad, voorzover zij op de Antirevolutionaire partij invloed 
had, tot staan te brengen. 

* * 
* 

Bezien wij die vier leiders tenslotte van uit een op hen als persoon
lijkheden betrekking hebbende gezichtshoek. Dat kan men natuurlijk op 
honderd manieren doen. Maar wij kiezen nu - voor ons doel maar 
één bepaalde manier van benadering. 

Op welke wijze uiten zij zich? \Velke indruk maken zij op de buiten
'wereld? Hoc is hun contact met de wereld buiten hen? 

* * * Letten wij eerst op Groen. 
TJa Costa heeft ergens beschreven hoe hij eens door Groen ontvangen 

was. Een koude, donkere kamer, een kopje lauwe thee. Een lange, plecht
statige melancholische man. In één woord kil en ongezellig. Aldus ongeveer 
Da Costa. 

Hoe treedt Groen in zijn werk naar voren? Als iemand die sterk geremd 
wordt - behoudens hoge uitzonderingen - in persoonlijke uitingen. Hij 
brengt de zaak naar voren. Met redelijke, principieel klemmende, verant
woorde argumenten. Slechts een enkele keer slaat het inwendige vuur 
er uit. Dan is het ook hevig. Groen contra Beets b.v. Maar meestal is 
het een langdradig en toch ook geserreerd betoog. Volzinnen die, naar 
mijn gevoelen, aan Tacitus doen denken. Met hier of daar een sarcastische 
opmerking. Scherpe, maar beheerste polemiek. 

Groen maakt de indruk van beheerste emotie. Hij is een volhouder. 
Springt niet van de hak op de tak. Voortreffelijk opposant. Hij kan er 
tegen opposant te zijn en houdt dat zijn hele leven vol. Gegrepen door 
één enkele gedachte, nl. dat Revolutie satanisch is, schrijft hij enkele 
boekenplanken vol om dat de mensen, die niet naar hem luisteren willen, 
duidelijk te maken. vVij kochten honderd jaar na dato verscheidene van 
zijn werken antiquarisch, nog niet opengesneden! 

* * * 
A. S. XXIV 9 
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Kuyper is anders. Als Groen - wat zijn stijl betreft - met Tacitus 
kan worden vergeleken, dan is Kuyper met Cicero te vergelijken. 

Het is al pathos wat we te horen krijgen. Wel te verstaan: Geen holle 
pathetiek, maar een pathos dat gedragen wordt door het vuur van een 
geweldige overtuiging. Dat vuur spat naar buiten. 

Bij Kuyper geen uiterlijke kilheid, niet verborgen vuur, maar laaiende 
warmte van binnen en buiten. 

Zijn persoonlijkheid brengt hij op het publieke erf. Zijn deugden en 
tijn gebreken vallen op. Hij draagt ze zelf naar buiten of hij het wil of 
niet. Hij opent, bij wijze van spreken, zijn loopbaan met zijn bekerings
geschiedenis op tafel te leggen. Lees zijn Confidentie en u weet hoe 
Kuyper is. Hij is niet geremd en zeer openlijk emotioneel. 

Kuyper is spectaculair. Hij maakt zijn deputatenredevoeringen door de 
inhoud, maar zeker niet minder door de vorm en de wijze waarop zij 
worden voorgedragen, tot politieke manifestaties, zoals Nederland ze nooit 
had gekend. Wie het meemaakte, vergat het nooit. In de politieke strijd 
is het beginsel maar ook de persoon van Kuyper in het geding. Kuyper 
houdt van publiciteit. Hij is press-minded. Met plezier schrijft hij een 
voorwoord bij de caricaturen die van hem gebundeld werden. Hij valt 
op en hij vindt dat in het geheel niet hinderlijk. Het ministerschap ligt 
hem. En hij is aanstonds de minister-president. 

Als Groen een van de gewichtigste daden van zijn leven doet, zijn 
breken met de conservatieven, stelt hij niet zichzelf, maar Kuyper, Keuche
nius en Van Otterloo candidaat. 

Maar onder Kuyper is steeds Kuyper de inzet van de politieke strijd. 
En hij is uit zijn humeur als hij niet helemaal de inzet is! Kuyper is 
een man om tegen te vechten en Kuyper is voor zijn partij ook een man 
om reclame mee te maken. 

Zit hier ijdelheid in? Niets menselijks zal hem vreemd geweest zijn. 
Maar het is voor alles een kwestie van temperament en van psychische 
geaardheid. 

Tegenover het bedwongen vuur en de beheerste emotionaliteit van 
Groen, staat het laaiende vuur en de vrije emotionaliteit van Kuyper. 

* * 
* 

Colijn is uiteraard een heel andere man dan Kuyper. Het verschil is 
te duidelijk om daarover te praten. 

Maar bij het criterium dat wij hier aanleggen zijn er frappante trekken 
van overeenkomst met Kuyper. 

Colijns positie in de partij en in het land heeft berust op zijn singuliere 
persoonlijkheid. Men zou bij hem van een pathos niet van de taal, maar 
van de figuur kunnen spreken: massief, ruig, vierkant, kaarsrecht en tege
lijkertijd gemoedelijk, een traan in het oog en een van ontroering trillende 
stem. En van een nimmer verborgen emotionaliteit. Dat sprak de mensen 
ongemeen aan. 

Ook Colijn was press-minded, gericht op publiciteit. Door optreden 
en soms door kleding opvallend. Denk aan zijn bekende zware sigaar! 
Een man voor grote vergaderingen. En dan ging het niet alleen om horen 
maar ook om kijken. De politiek bewoog zich om zijn persoon. Nog thans 
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doet de anti-Colijn-hetze opgeld. En de verkiezingen van 1937 waren 
Colijn-verkiezingen. 

Colijn wekte door zijn persoonlijkheid vertrouwen. Iedereen voelde 
het: Hij was een man. Hij was een regent. De zaak was bij hem veilig. 
De persoonlijkheid ging bij hem niet schuil achter de zaak. De zaak mani
festeerde zich in de persoonlijkheid. En zo voelden de mensen het! Hij 
belichaamde dfO partij. 

Dat is dus ongeveer zo iets als bij Kuyper. Tegenover de geresigneerd
heid van Groens persoonlijkheid hebben wij bij Kuyper en Colijn te doen 
met uitbundige persoonlijkheden. 

* * 
* 

En nu tenslotte onder dit gezichtspunt: Schouten. 
Schouten is volbloed Kuyperiaan, maar in zijn uitingswijze en gedrag 

naar buiten toont hij meer verwantschap met Groen dan met Kuyper 
en Colijn. 

Schouten houdt er niet van dat men over hem spreekt. Hij houdt er 
van dat men naar hem luistert, dat men zijn argumenten erkent en dat 
men zich door hem laat overtuigen. Hij is een typisch voorbeeld van hen 
-- en daarin lijkt hij geheel op Groen - die de persoon willen laten 
schuil gaan achter "de zaak". 

Schouten is niet spectaculair. Zijn redevoeringen kenmerken zich door 
Potgieteriaans-Iange zi.nnen. Hij is niet press-minded. Hij wil geen 
minister zijn. Voor alles gaat hem de zaak ter harte. Die zaak dat is de 
zaak des vaderlands. Dat is de zaak van de Antirevolutionaire partij. 
Dat is de zaak van de g-ereformeerde gezindte. Wij vinden Schouten, 
niet zoals Da Costa Groen vond: ongezellig. Integendeel. Maar iets van 
de teruggetrokkenheid wat het persoonlijke betreft van Groen, vinden 
wij in Schouten wel terug. Schouten is door alles heen zakelijk. Ook hij 
beheerst zijn emoties, misschien mogen we zeggen: zijn emotionaliteit. 

Het is niet nodig er nu dieper op in te gaan. Naar mijn gevoelen was 
het de moeite waard om de vier antirevolutionaire leiders zo ook eens 
met elkaar te confronteren, dat Groen en Schouten tegenover Kuyper 
en Colijn komen te staan. 

* * 
* 

Bij een tegenstelling mag het overigens niet blijven. 
Wat is het wezenlijke dat hen verenigt? 
Het is dat zij antirevolutionairen zijn. 
En wat betekent dat? 
Laat Groen het namens hen vieren zeggen. 
Hij zei het in de Franse taal niet slechts tot Nederland, maar tot 

Europa: 
"N ous sommes Ie parti antirévolutionnaire; c'est à dire nous combat

tons la plus fondamentale des erreurs à la fois religieuses et politiques; la 
doctrine qui, en mettant à la place de la vérité révélée et de l'autorité 
divine la souveraineté de la raison et de la volonté individuelle, renverse 
l'Etat et l'Eglise et détruit les fondements de Ia morale et de la société". 
(Le parti antirévolutionnaire et confessionnel, p. IX). 
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(Vvij zijn de antirevolutionaire partij; cl. w. z. wij bestrijden de meest 
fundamentele politieke en godsdienstige dwaling. Wij bestrijden n1. de 
leer die in plaats van de geopenbaarde waarheid en het gezag Gods de 
souvereiniteit van de rede en van de individuele menselijke wil stelt. vVij 
bestrijden deze dwaalleer, die Kerk en Staat omver werpt en de grond
slagen van de moraal en yan de samenleving venvoest.) 



DE ANTI~REVOLUTIONAIRE PARTIJ EN HET VERZET 

DOOR 

E. VAN RULLER 

Het schrijven en spreken over de Antirevolutionaire partij en het verzet 
is iets anders dan het schrijven en spreken over de Antirevolutionaire 
partij in de bezettingstijd of in de oorlogsjaren. Het moet mogelijk en 
denkbaar worden geacht dat bepaalde politieke partijen wel een belevenis 
hebben gehad in de jaren der Duitse bezetting (1940-1945) maar dat zulk 
een partij toch practisch niets met het verzet te maken heeft gehad. 

Het verzet, het woord duidt daar zelf reeds op, is die typische actie 
van het volk geweest, waarbij het met daden overging tot verzetshande
lingen tegen de Duitse militaire macht, die sinds 14 Mei 1940 Nederland 
had bezet. Het verzet is een daad, beter nog een reeks van daden, niet 
een begrip. Het gaat er dus bij het verzet niet om of iets of iemand 
zich innerlijk niet met de geest en de daden van de bezettende macht 
kon verenigen, maar het gaat erom hij het verzet of iemand inderdaad 
tot handelingen tegenover de bezetter is overgegaan. 

vVij mogen rustig zeggen dat het Nederlandse volk voor meer dan 
90 %J zich innerlijk tegen het Duitse schrikbewind heeft verzet. Het 
percentage N ederlanclers dat de Duitsers in ons land wilde handhaven 
was ook in de eerste jaren van de Duitse overwinningen nog maar zeer 
gering, doch het percentage van hen die in werkelijk verzet met de daad 
zijn gekomen is niet zo groot als velen het in onze tijd willen doen voor
komen. De "verzetsmensen" weten daar maar al te zeer van te getuigen. 
Hun teleurstellingen op dit gebied zijn legio geweest. 

Daarom zullen we, als we de verhouding van de Antirevolutionaire 
partij en het verzet gaan meten, 011S niet moeten afvragen of de partij 
in haar geheel of de leden afzonderlijk al of niet sympathiek tegenover de 
bezetter en de bezetting hebben gestaan, maar of deze partij tot werkelijke 
\.Trzetshandelingen gekomen is of niet. Het lijdt geen twijfel dat 100 ro 
van de leden van de partij innerlijk de bezetting verafschuwde en dat de 
partij als geheel het gruwelijk onrecht van de bezetting veroordeelde. Dat 
,'taat vast voor alle partijen met uitzondering van de nationaal-socialistisch 
georiënteerde groepen en partijen, doch in dit artikel wordt de toetssteen 
anders gestelcl. Het gaat om de activiteit, om het partij-zijn in bezet
tingstijd. 

* * * 
Het feit dat de Antirevolutionaire partij op 3 April a.s. haar 75-jarig be

staan viert wijst er \yel op dat zij het ontbinden yan de partij, bij decreet van 
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de Rijkscommissaris op 5 Juli 1941, niet erkent. Het besluit tot deze ont
binding werd genomen in het Verordeningenblad 1941 No 120. Daarbij 
werden 8 partijen, t.W. de V.D.E., de S.G.P., de C.D.U., de A.RP., de 
c.H.u., de Vrijheidsbond, de RK. Staatspartij en de S.D.A.P., verboden. 
De Rijkscommissaris deed de mededeling van het besluit vergezeld gaan van 
de volgende argumentatie: "Deze partijen die het stelsel van de parlemen
taire democratie en dus van een voorbijgegane gedachtenwereld vertegen
woordigen, hebben haar inwendige draagkracht en daarmede het gros 
van haar aanhangers verloren, die zich in andere groepecringen ver
eenigen." 

"Het optreden van deze partijen, althans van enkelen harer toonaan
gevenden, die zich voor hun streven bedienden van de inrichting van hun 
partij, was ondubbelzinnig gericht tegen de belangen van de bezettende 
overheid, zooals blijkt uit tal van concrete voorvallen, die ten slotte het 
ingrijpen van de Duitsche politie vereischten. Daarmede was de nood
zakelijkheid om deze partijen te ontbinden ontstaan." 

Dat de Antirevolutionaire partij deze daad van de Rijkscommissaris niet 
erkent moet als volkomen logisch worden gezien. In het eerste deel van de 
argumentatie ligt duidelijk uitgesproken de onwettigheid van de genomen 
beschikking. De bezettende macht had krachtens het Verdrag van 
18 October 1907, hier te lande geratificeerd bij de wet van 1 J uH 1909, 
Stbl. 231, eenvoudig het recht niet te constateren dat de parlementaire 
democratie een stelsel was dat een voorbijgegane gedachtenwereld ver
tegenwoordigde. Nog veel minder paste haar de leugen, die daarop volgde, 
dat deze partijen haar inwendige draagkracht hadden verloren en daarmede 
het gros van haar aanhangers. 

Artikel 43 van het bovengenoemde verdrag, het z.g.n. Land-oorlog
reglement, bond ook deze bezetter "alle maatregelen te nemen, die in zijn 
vermogen staan, teneinde voor zoveel mogelijk de openbare orde en het 
openbare leven te herstellen en te verzekeren en zulks, behoudens volstrekte 
verhindering met eerbiediging van de in het land geldende wetten". 

Op grond van dit artikel was de eerste argumentatie te enenmale 
onwettig. \Vij willen in het midden laten of de tweede argumentatie 
een grond van waarheid bevatte. De bezetter liet achterwege die "tal van 
concrete voorvallen", die hem tot de ontbinding noodzaakten, te noemen. 
In elk geval was de overtreding door de rechter niet vastgesteld en tot 
zolang had de partij geen boodschap aan de door de Rijkscommissaris 
uitgevaardigde oekase. De partij bleef voortbestaan en dit voortbestaan 
wordt nu nog erkend: zij stond in het verzet, tenminste als de partij, 
naar onze opvattingen, partij wilde zijn. 

* * * 
Met deze uitdrukking "partij-zijn" willen we iets zeggen. Dr A. Veer

man, de voorzitter van de landelijke A.RJ.O.S., heeft onlangs voor de 
gewesten Drenthe en Zuid-Holland van zijn organisatie deze woorden 
gesproken: "Politiek is niet in de eerste plaats bezinnen en getuigen, 
maar streven. Politiek is naar haar aard een werkzaamheid van de mens, 
een stuk practisch leven, actie. \Ve willen in het volksleven van vandaag 
iets tot stand brengen, iets bereiken." 
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Deze woorden grijpen het wezen van een partij in het hart. Een partij 
die niet streeft is geen partij en in onze dagen van gedenken worden we 
telkens bij de aard van onze partij als een strevende beweging bepaald. 
De partij is opgericht om iets te bereiken. 

De vraag mag dus gesteld worden of de partij tijdens de jaren van de 
Duitse bezetting aan dit streven getrouw gebleven is of niet. Daardoor 
wordt bepaald of de partij een relatie tot het verzet heeft of niet. De 
erkenning van de ontbinding op 5 Juli 1941 zou haar relaties met het 
verzet verbreken. 

N 11 even afgedacht van de door Dr Colijn gegeven adviezen, van de 
werkzaamheden van de partij en haar Centraal Comité ten aanzien van 
het oprichten van de Nederlandsche Unie, en van het houden van de grote 
vergaderingen tussen 10 Augustus en 14 September 1940, zijn er twee 
partij daden die haar vóór 5 Juli 1941 direct in relatie met het verzet 
brachten. Dat zijn de ledenwerfactie en het besluit van Dr Colijn en de 
daarop gevolgde daad tot stichting van het orgaan der "Twaalf apostelen". 
\Ve willen trachten het bewijs daarvoor aan te voeren. 

De ledenwerfactie was een daad die in de gedachten van Dr Colijn een 
duidelijke bedoeling had. De Antirevolutionaire partij had tot op de 
hezetting een ledental gehad dat cirkelde rondom de 55.000, terwijl zij 
bij de laatste Kamerverkiezingen (1937) ruim 16% van de stemmen 
verkreeg. Zij behoorde daarmede wel tot de sterkste politieke partijen in 
ledental in het land, maar zij was zeker de sterkste niet. Met name stak 
hoven haar uit de N.S.B., die een vierde van de antirevolutionaire invloed 
in het volk vertegenwoordigde, doch die opgaf ongeveer 100.000 leden te 
hebbeI1. Dr Colijn begreep zeer goed, dat de nazi's op een gegeven moment 
met een beroep op haar geringe aanhang in vergelijking met de N.S.B., 
de andere partijen zouden doen verdwijnen. Dit moest als het kon voor
kmnen worden, omdat de Antirevolutionaire partij haar strevende karakter 
juist nu moest bewaren. Indien ooit dan wilde die partij nu iets bereiken. 
Vandaar Colijns opzet het ledental van de partij, in overeenstemming met 
haar invloed in het volk, naar verhouding op gelijke sterkte als dat der 
N.5.B. te brengen, zodat een vergelijking met de N.5.B. te allen tijde 
zou kunnen worden doorstaan. Daarom moest het ledental in de eerste 
phase op 250.000 worden gebracht. Dit werd bereikt. In een verantwoorde 
herekening, in één van Colijns laatste circulaires op 28 Mei 1941 aan de 
kiesverenigingen gegeven, meldt hij dit getal en geeft dan tegelijk de mars
ronte aan naar de 400.000 leden, viermaal dat van de N.S.B. 

Hier zit het partij doel in: niet alleen bezinnen en getuigen, maar ook 
;;treven, de partij moet er blijven, zich gereed maken voor het verzet. 

Hoe sterk komt dit tot uitdrukking in de circulaire die de adjunct
secretaris van het Centraal Comité Gosker tot de kiesverenigingen richt 
en waarvan we mogen aannemen dat ze door Dr Colijn zijn gezien en 
goedgekeurd. Op 6 Maart 1941 schrijft hij: "Het is immers niet onmoge
lijk, dat ook "het getal" een rol zal spelen bij de ontwikkeling der binnen
landse verhoudingen. Maar afgezien van deze overweging, die ten slotte 
een speculatief element bevat, spreekt echter veel sterker het argument 
dat het nu toetreden als lid tot de Antirevolutionaire partij een daad is en 
een belijdenis inhoudt." 
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Schier sterker nog blijkt het uit de circulaire van 2 April van dat jaar: 
"Ook de leiding van onze partij weet zeer wel, dat deze actie wellicht 
geen tastbare resultaten zal afwerpen. Maar daarom is het ons ook niet te 
doen. Het gaat daarom, dat ook de bezettende macht wete, wat zij heeft aan 
ons volk. Bij haar mag niet de minste twijfel blijven bestaan over de 
levenskracht van de Antirevolutionaire of Christelijk-lIistorische richting 
in ons volksleven. Door dit getuigenis zoo krachtig mogelijk te maken 
bewijzen we ons volk een dienst. Het is een nationale plicht." 

Meer nog dan uit de grote vergaderingen, die ten slotte een massaal 
karakter hadden, meer nog dan uit de adviezen enz. blijkt hier het streven 
van de partij. Elk doe een daad. 

Er blijkt uit dat de leiding voorzag de toestand die na 5 Juli zou ont
staan en voor die tijd werd het antirevolutionaire volk met een actie klaar
gemaakt voor het verzet. 

* * 
* 

De tweede daad, gelegen vóór 5 Juli 1941, zien we in het initiatief van 
Dr Colijn tot de stichting van zijn verband der "Twaalf apostelen". Deze 
naam heeft "men" eraan gegeven. De door Dl' Colijn gekozen mannen, 
in de partij actief maar minder politiek bekend, waren zijn "afgezanten", 
die het woord van de leiding aan de leden kwamen brengen. 

Het motief ertoe ligt voor de hand. De eerste samenkomst van dit gezel
schap werd 21 Januari 1941 in de Pulchri Studio te 's-Gravenhage ge
houden 1). Op dat moment waren de vergaderingen van de partij, groot 
en klein, dusdanig door voorschriften helemmerd, dat ze vrijwel niet 
meer konden worden gehouden. De toestemming die voor zulke samen
komsten nodig was werd naar ons beste weten nimmer gevraagd. Dr Colijn 
werd in zijn werkzaamheden ernstig gehandicapt. Zijn blad De Standaard, 
waarvan hij de hoofdredactie voerde, was reeds voor 8 weken verboden 
geweest en zijn aftreden als hoofredacteur, dat volgde op 6 Februari d.a.v., 
stond toen al wel vast. De eis Max Blokzijl als "pottenkijker" bij de 
redactie te aanvaarden was reeds gesteld en Colijn deed daarvan mede
deling ter vergadering. Met zijn wegvoering of gevangenneming hield hij 
ten volle rekening, want hij deed ter vergadering ook de mededeling dat 
de heer J. Schouten door hem als zijn vervanger werd gezien als dit zou 
gaan gebeuren. Met grote snelheid naderde de datum waarop de partij 
zou worden verboden. 

Dan is Colijns bedoeling duidelijk: het streven mocht geen einde nemen 
en hij bereidde de ondergrondse organisatie tot voortzetting van dit streven 
voor. Hij heeft dit ook met zoveel woorden gezegd. Voor hem was het 
nationaal-socialisme "erger dan de duivel" en het moest voorkomen worden 
dat ons volk aan deze duivel ten offer vallen zou. Het land werd aanvanke
lijk in twaalf rayons verdeeld - later om organisatorische redenen in 17 
en in elk rayon werd een "afgezant" geplaatst. De duidelijke opdracht was: 
het werk van de organisatie voort te zetten als het verbod zou zijn gekomen. 
Zo ging de prediking van het gelovig getuigenis tegen het woedende 
heidendom uit. 

1) In Het Volk ten Baat heb ik vermeld dat de juiste datum yan deze yergadering 
niet bekend was. In een later gevonden zakagenda stond de datum wel aangegeven, 
zodat deze nn met zekerheid kan worden medegedeeld. 
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Wij zien hier de directe daad van het verzet. Dr Colijn heeft in de 
verste verte niet vermoed wat uit zijn initiatief zou voortkomen. Later 
komt uit deze versterking van de geestkracht van het volk allerlei daad
werkelijke verzetsactie voort. We mogen het schoolverzet als een direct 
gevolg van dit initiatief zien. Duizenden bij duizenden onderduikers zijn 
later een gevolg van de prediking van het verzet. De "jongens" van de 
"Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers" (L.O.) en van de 
"Landelijke Knokploegen" (L.P.K.) zijn voor een niet onbelangrijk deel 
uit dit werk voortgekomen. Dr H. van Riessen schrijft dit onomwonden in 
Het Grote Gebod deel II blz. 494. Trol/w dankt aan het initiatief zijn 
ontstaan. 

Men moge goed voor ogen houden dat de Antirevolutionaire partij 
langs deze weg niet de of zelfs niet een organisatrice van het verzet ge
worden is. \Vat zij deed was niets uitzonderlijks en dat hadden alle 
partijen behoren te doen. Zij deed alleen wat haar plicht was, namelijk: 
partij-zijn, een stuk actie. Het zou dwaasheid zijn te beweren dat er anti
revolutionaire knokploegen in ons land tijdens de bezetting zijn geweest. 
Het is zelfs nog onjuist, Trouw in bezettingstijd antirevolutionair te 
noemen, ook al gaf het blad practisch het geluid van de illegaal werkende 
partij weer en ook al waren de redactrice en de redacteuren allen anti
revolutionair. De relatie tussen de partij en het verzet ligt anders dan 
in het zijn van organisatrice, die relatie ligt in het bepalen van de geeste
lijke houding van het volk. Dat is partij taak en dat verandert door een 
oorlog en door een bezetting niet, dat verandert ook door de ontbinding 
van een partij niet. \Vie bij decreet een partij ontbindt bereikt er alleen 
door dat hij de controle op de daden der partij kwijt raakt, want zij 
werkt flan onzichtbaar door. Een partij werkt op de geestkracht en niet 
op de daden van een volk. 

* :.-};: 
* 

Het is niet onze bedoeling in dit artikel breed te schetsen de omstandig
heden waarin de partij in 1940 verkeerde en waarin zij haar positie had te 
bepalen. Indien dit het voornemen was dan zou het noodzakelijk zijn een 
11iteenzetting te geven van het karakter van de ons opgedrongen oorlog 
en daarbij dan tevens te toetsen het gewelddadig revolutionnair karakter 
van het nationaal-socialisme, dat als een vloedgolf over het land schoof en 
de geesten trachtte aan te tasten en te verwoesten. Deze overbekende 
materie is in velerlei boeken en geschriften te vinden. 

Ook is het de bedoeling niet in chronologische en historische volgorde 
de ontwikkeling van de partij en haar geschiedenis in de bange oorlogs
jaren van besluit tot besluit en van daad tot daad te schetsen. De partij 
als organisatie onderging een volledige verandering, die beslist in strijd 
met haar statuten zou moeten worden geacht. De statuten werden met 
voeten getreden. Dat geschiedde al vóór 5 Juli 1941, maar dat geschiedde 
ten volle toen de partij als organisatie .niet meer kon bestaan, getroffen 
door het besluit van de Rijkscommissaris. 

Het is mijn onderwerp niet de geschiedenis op de voet te volgen en ik 
wil voor deze ontwikkeling gaarne verwijzen naar het uitvoerig overzicht 
dat ik dienaangaande schreef in Het Vol1? ten Baat (Jan Haan N.V., 
Groningen, 1949). 
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Wel is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de invloed die het 
optreden van de partij heeft gehad op de geestelijke basis van het volk, 
waaruit de politieke wilsvorming tegenover de Duitse bezetting is voort
gekomen. Die invloed is veel groter geweest dan met woorden zou zijn 
te beschrijven en dan met stukken zou zijn te bewijzen. Immers de ver
gaderactiviteit is door de initiatieven van Dr Colijn onverminderd door
gegaan en de betekenis daarvan was veel groter dan in normale omstandig
heden. Duizenden malen zijn groepjes van 10 tot 20 mensen bijeen ge
komen. De instructie was: verzet en nog eens verzet. Onder de ernstige 
omstandigheden en door het persoonlijke van het contact was de boodschap 
dringend en persoonlijk. De deelnemers zullen deze vorm van vergaderen 
en de invloed die er van uitging niet gemakkelijk vergeten. 

De resultaten ervan zijn dan ook in het verloop der dingen te zien 
geweest. De voorstelling wordt maar al te graag gewekt alsof in de ver
zetsactiviteit van het volk de partijen verdwenen waren. Ietwat demago
gisch stelt men het dan zo: de partijstrijd die we zo verfoeien, was er in 
die dagen niet, we waren één. Het is bijna belachelijk dit zo voor te stellen. 
Men moet de ontwikkeling hebben meegemaakt om deze voorstelling van 
zaken op de meest positieve wijze te ontkennen. Niets is minder waar dan 
dat. In de verzetsorganisatie is de geestelijke worsteling met onverminderde 
kracht voortgezet. Natuurlijk in andere verhoudingen tot elkaar. Men zag 
immers te samen dagelijks de dood in het gelaat en dan zijn de verhou
dingen anders dan normaal, minder natuurlijk ook. 

In het verzet is dan ook een ontwikkeling waar te nemen, een ontwikke
ling die na de oorlog haar bevestiging krijgt in de verkiezingsuitslag van 
1946. Op deze ontwikkeling heeft de Antirevolutionaire partij ziehier 
weer de typische vrucht van het partij-zijn een grote, zo niet de grootste, 
invloed gehad. Met stukken valt dit niet aan te tonen. Slechts de lijn der 
ontwikkeling bewijst de stelling. 

Allereerst dient hier dan gewezen te worden op de betekenis van de 
partij ten aanzien van het vasthouden aan het beginsel van de principiële 
partijvorming tijdens de manipulaties, die er waren rondom de totstand
koming van de Nederlandsche Unie. De eenheidsillusie, die hierdoor werd 
gewekt, had op een bepaald moment een sterke zuigkracht. V rij veel 
rooms-katholieken, vele socialisten, tal van christelijk-historischen, natuur
lijk vrijwel alle liberalen en ook nog een getal antirevolutionairen werden 
door de zuigkracht overrompeld. Doch als partij bleef de Antirevolutionaire 
partij op dit punt onverzettelijk. Zij is niet voor niets uit een strijd om de 
handhaving van de beginselen in 1879 en ver daarvóór voortgekomen! 

Niet minder komt de invloed op de ontwikkeling tot uitdrukking in het 
werk van mannen als Dr H. Colijn, J. Schouten, Mr Dr J. Donner, Prof. 
Mr V. H. Rutgers en Prof. Mr J. Oranje in het Politiek Convent direct 
na de bezetting, in het later tot stand gekomen Nationaal Comité en in 
het ten slotte gevormde Vaderlandsch Comité. In deze verbanden heeft 
men zich vooral bezig gehouden met vragen verband houdende met het 
herstel van de rechtsstaat na het beëindigen van de oorlog. Het is niet de 
minste rol welke onze mensen daarin hebben gespeeld. 

Ook mag niet vergeten worden het standvastig optreden van onze 
gijzelaars in de concentratiekampen in het Zuiden van het land, te Haaren 
en te St Michielsgestel. Onvermoeid hebben zij in die voor de eenheids-
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sfeer zo gunstige omgeving, het uitgangspunt van onze principiële partij
vorming verdedigd. 

In het volk werd de lijn vastgehouden bij de vele duizenden vergade
ringen, die uit het apostelwerk voortgekomen zijn. Het is bij benadering 
niet vast te stellen hoeveel mensen langs deze weg regelmatig van voor
lichting zijn voorzien, maar men moet daar niet gering van denken. 
Rusteloos is deze actie voortgegaan tot op de vlucht uit Arnhem en tot 
in de illegale gemeenschap van onderduikers en van knokploegen toe. 

De gevolgen laten zich in de organisatie van het verzet zien. De L.O. 
en de L.K.P. zijn duidelijke christelijke groepen, die gedreven worden door 
hetzelfde beginsel dat eens de partijen op levensbeschouwelijke basis voort
bracht. Met het verzetsblad Trouw - dit zelfs in zeer positieve protestant
christelijke zin - is het niet anders. Dit is het dan ook wat in de illegale 
groepen in de bezettingstijd onomwonden werd erkend. Daarover heeft 
nimmer enige twijfel bestaan. Men ontdekt dat in die tijd de groepen, 
hoe verschillend van uitgangspunt dan ook, eenzelfde doel nastreven. In 
dat doel is me.n één: men wil cIe overwinning en een herstel van een vrij 
en onafhankelijk Nederland. Maar de motieven tot dat doel blijken zeer 
opvallend verschillend te zijn. Veel sterker dan in de normale tijd gaat 
de discussie over de principiële vragen voort, omdat men veel intenser en 
intiemer met elkander in aanraking komt. 

Als dan ook uiteindelijk in 1944, op verzoek van H.M. de Koningin, 
de illegale groepen worden gebundeld, komt daar niet uit voort een grote 
krachtige eenheidsorganisatie, maar een op levensbeschouwelijke basis 
samengestelde commissie, de Grote Advies Commissie voor Illegaliteit 
(G.A.C.). Deze organisatie heeft een rechter-, linker- en een midden-sectie 
gehad, typisch ingedeeld naar de levensbeschouwelijke grondgedachten die 
in het verzet georganiseerd waren. De oude tegenstelling links en rechts 
komt erin tot uitdrukking en de kleurloze middenstof ontbreekt er 
niet in. 

Het moet onmogelijk worden geacht voor het doorbréken van de oude 
partij verhoudingen een beroep te doen op het verzet. Men doet bij zulk 
een argumentatie de geschiedenis op duidelijke wijze geweld aan. De 
eenheid in verscheidenheid werd in het verzet gehandhaafd en versterkt. 
Het blijkt dat juist in de allermoeilijkste momenten van ons volksbestaan 
de krachtbron van het volk ligt in zijn geestelijke uitgangspunten. 

Zeer markant komt dat wel tot uitdrukking, na de totstandkoming 
van de G.A.C., in een gemeenschappelijke verklaring van de verzets
groepen de L.O., de L.K.P., het Schoolverzet en Trouw. Op dat moment 
achtten deze organisaties het gewenst, "gezien de ontwikkeling in de 
illegaliteit, de navolgende gemeenschappelijke verklaring af te leggen. Zij 
zien hun ondergrondsche activiteit als ee.n uiting van een positief christe
lijke levensovertuiging. Dientengevolge moet hun activiteit worden be
schouwd als een bijdrage - ieder voor haar deel - tot het behoud en 
de versterking van de christelijke. grondslagen van ons volksleven, als 
onmisbare voorwaarde voor een N ederlandschen rechtsstaat. Dit houdt 
in dat zij afwijzen elk streven naar een orde van zaken, waarbij door 
verabsoluteering van de staatsgedachte het typisch N ederlandsche cultuur
hezit van de geestelijke vrijheid en de zelfstandige waarde van de mensche
lijke persoonlijkheid in het gedrang komt. Vanuit dit gezichtspunt wordt 
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thans de strijd tegen het Nationaal-Socialisme gevoerd en zal eveneens 
het Communisme moeten worden afgewezen." 

Het is niet eenvoudig geweest voor de rechtse verzetsgroepen, de strijd 
tegen de. linkse organisaties vol te houden. Vooral na de zgn. "dolle 
Dinsdag", 6 September 1944, eisten de links gerichte verzetsorganisaties 
het verzet voor zich op. Beschikkend over uitstekende kanalen naar de 
links-radicaal gerichte voorlichtingsdienst van de Regering in Engeland 
en gesteund door een eveneens links gerichte stroom van redevoeringen 
via Radio-Oranje, drong men de humanistische vernieuwingsgedachte aan 
ons volk op. Vandaar dat ik in Febntari 1947 in Bezinning durfde schrij
ven: "Daardoor werd de indruk gewekt, geheel in strijd met de feiten, 
dat het verzet in Nederland onlosmakelijk verbonden zou zijn aan een 
links gerichte politiek en sociaal radicalisme. Ongetwijfeld was dit met 
enige organisaties het geval, doch de overgrote meerderheid der deel
nemers aan het verzetswerk en de meest belangrijke en de grootste verzets
organisaties waren naar onze overtuiging allerminst links radicaal." 

Dit houd ik ook nu nog volledig vol en er zijn tal van argumenten aan 
te voeren om het te bewijzen. 1\1en denke bv. aan de uitspraak van Van 
Riessen (Het Grote Gebod deel U, blz. 501): "Dat in Nederland in de 
linkse illegaliteit ook de Raad van Verzet en "De 'IV aarheid" de koers 
mede bepaalden, vervulde de mannen van de L.O. en de L.K.P. met 
grote zorg, en daaruit kwam ook het initiatief tot de beginselverklaring 
voort, die met "Trouw" en het Christelijk schoolverzet uitgewerkt en 
gepubliceerd werd. Dat deze met name christelijke positiekeuze door de 
leiding van L.O. en L.K.P. aan de leden ten onrechte opgedrongen zou 
zijn, was een legende, die vooral door de linkse organisaties nogal gepro
pageerd werd, maar die niet op de feiten steunde. Reeds geruime tijd 
was in de L.O. en de L.K.P. de meningsvorming tot dit standpunt ge
naderd, wat gelet op de historie ook voor de hand lag." 

Zo is het. Het initiatief voor de verklaring ging van de L.O. en de 
L.K.P. uit. Noch "Trouw", noch het Schoolverzet had behoefte aan zulk 
een verklaring, ook al hebben deze organisaties de verklaring gaarne en 
van harte ondertekend. 

Op heel deze ontwikkeling heeft de Antirevolutionaire partij grote 
invloed gehad. Nog eens: niet omdat zij de verzets-organisaties heeft 
georganiseerd, maar wel omdat zij partij wilde zijn en ook gebleven is. 
Daardoor heeft zij de geestelijke impuls tot het verzetswerk gegeven. 

* * 
* 

Ook op een ander punt moge de invloed van de Antirevolutionaire 
partij op het verzet blijken. Dat is - men schrikke er niet van de 
hereidheid tot het financiële offer in de kringen van onze partij. Met 
een zekere hunkering is er van de linkse zijde steeds naar de gemakkelijk
heid gezien waarmede men in de kring der Antirevolutionaire partij tot 
het geven van geld bereid was. Deze karaktertrek heeft een diepe onder
grond, die principieel van oorsprong is. Het offer is inhaerent aan het 
christen-zijn en als het goed is moet er in onze kring geen gebrek aan 
geld bestaan. In de geschiedenis hebben de antirevolutionairen bewezen 
voor hun eigen zaak te staan. De kerken, de scholen, een universiteit, de 
stichtingen van barmhartigheid, ze zijn allen als geloofstuk verrezen. 



DE ANTI-REVOLCTlONAIRE I'ART1J EN HET VERZET 141 

\Vaar onmiddellijk behoefte aan was tijdens de ongelukkige jaren van 
de oorlog en de bezetting, dat was aan geld. De maatregelen van de 
bezetter dreven tal van onze mensen uit hun betaalde betrekkingen en 
functies en niet weinige malen dreigde nood in de gezinnen. Spoedig 
vroeg het illegale werk grote sommen. Op de offerbereidheid in financiële 
zin is ook in de jaren van het verzet nimmer tevergeefs een beroep ge
daan. De bedragen vloeiden bij duizenden guldens. Voor haar werk heeft 
de illegaal \verkende partij nimmer behoefte aan geld gehad. Daar waar 
geld van node was werd het in zeer korte tijd snel bijeengelegd. De 
partij bleek zelfs in staat vrij grote bedragen bijeen te kunnen brengen 
0111 andere organisaties te kunnen helpen. Het Christelijk Nationaal Vak
':erbond heeft daarvan vruchten mogen plukken, nadat het door de maat
regelen van de bezetter was gelijkgeschakeld en leeggeroofd. De partij 
bleek in staat de mensen die bij de christelijke pers in moeilijkheden 
geraakten gedurende deze jaren van geld te voorzien. De rechtsgerichte 
illegale organisaties werden vlot geholpen. Bij de organisatie "Trouw" 
\vas op een bepaald moment één vraag op een avond voldoende om de 
volgende dag f 10.000,- te ontvangen. Van een bedrag van f 40.000,-, 
dat de regering op een gegeven moment voor de illegale pers beschikbaar 
"telde, behoefde "Trouw" niets aan te nemen. Een begroting voor een 
jaarlijks budget binnen het partijverband van f 150.000,- bleek geen 
moeilijkheden in de practijk op te leveren. Men moge daarnaast nog 
denken aan de grote sommen die het Schoolverzet eiste als er benoemingen 
gedaan werden in strijd met de voorschriften van de Rijkscommissaris. 
Dan was er het Nationaal Steunfonds en nog andere acties meer. Nimmer 
werd in onze kring geweigerd financiële steun te verlenen. 

Ook hierin is de volkskracht bewaard. Hoewel onze groep organisato
risch ontbloot, leeggeroofd en leeggestolen was, droogden toch de bronnen 
van de offervaardigheid niet op. Het volk bleef tot het geven bereid; de 
lijn der historie v;erd doorgetrokken. Dit is temeer opmerkelijk omdat 
er van enige verantwoording in die tijd geen sprake kon zijn en omdat 
deze verantwoording ook nimmer gegeven zou worden of gegeven zou 
kunnen worden. Op een enkele uitzondering na is zij ook nimmer op de 
tafel gelegd. Het geld is in grote sommen gegeven op de basis van het 
vertrouwen, het vertrouwen dat de Antirevolutionaire partij in dit opzicht 
a \tijd in zo mime mate heeft gekend. 

* * * 
In dit verband te spreken over mensen is moeilijk en onvruchtbaar. 

Evenwel mag het allervoornaamste van de relatie tussen de Antirevolutio
naire partij en het verzet niet uit het oog worden verloren. In dat aller
voornaamste staat het offer centraal, dat was het offer van het leven. 
\Vat aan persoo.nlijke opoffering moest worden gegeven, doordat vele 
van onze mensen als gevolg van hun partij activiteit maanden en jaren in 
de gevangeniscel hebben moeten doorbrengen en in concentratiekampen 
hebben geleden, ontberingen tijdens onderduikperiodes hebben gekend en 
moeilijkheden in het verzet hebben moeten doorworstelen, valt weg bij 
het offer van het leven dat talrijke leden van de partij hebben moeten 
brengen als gevolg van de maatregelen van de bezetter. De partij werd 
partij van martelaren, een positie die zij in de jaren van haar bestaan niet 
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had gekend en niet heeft gekend dan alleen in de jaren 1940-1945. 
Het is heel moeilijk daarover te schrijven alhoewel op dit punt de 

meest markante verbinding met het verzet gelegen is. Volkomen onjuist 
zou het zijn na te gaan hoevele leden uit de Antirevolutionaire partij er 
tijdens de verzetsactie zijn gevallen. Een lijst met namen is niet te geven. 
Wij gaan daartoe geen pogingen ondernemen. Maar de open plekken in 
onze familiekringen leggen een overduidelijk getuigenis af van de verzets
activiteit van de Antirevolutionaire partij. Er wordt geen lijst van ge
vallenen in een plaats gepubliceerd, of er zijn bekende namen van voor
aanstaande antirevolutionairen bij. Geen verzetsmonument wordt er op
gericht, of op de in marmer of andere steen uitgehouwen naamlijsten 
staan de namen van leden onzer partij ingebeiteld. Zonder twijfel be
hoorden zij tot de meest besliste en de meest volhardende verzetsmensen, 
die van geen wijken wisten, ook niet toen zij oog in oog geplaatst werden 
tegenover hun tirannen, die hun moordenaars werden. 

Moordenaars, want ook al erkent men voor sommige gevallen de recht
matigheid van het toepassen van de doodstraf door de bezetters op degenen, 
die hun oorlogsactiviteit tegenstonden, daarnaast zijn er echter de Silber
tanne-moorden, de mishandelingen en de uithongerings-methoden geweest 
die aan de schandpaal der geschiedenis moeten worden genageld. 

De omvang van het offer aan mensenlevens in het verzet van de Anti
revolutionaire partij is dus niet te meten. Bij het nagaan van de vele en 
lange lijsten in het verzet gevallenen van de Antirevolutionaire partij zal 
het moeilijk te zeggen zijn welke van de gevallenen voor de politieke 
activiteit gestorven zijn. Verreweg de meesten zijn - zulks naar de aard 
van het antirevolutionair verzetswerk niet gevallen in een actie die 
van de partij uitging. Vrijwel allen kwamen door de geestelijke activering 
van de partij in de directe verzetsorganisaties terecht en als zodanig zijn 
ze meestal gegrepen en omgebracht. Maar uit het partij-zijn van de Anti
revolutionaire partij zijn deze verzet5mensen voortgekomen. "Als men 
de sociaal-democraten, communisten en revolutionnair-socialisten terzijde 
laat, waren de Duitsers op geen partij zo gebeten als op de anti-revolution
naire", schreef Mr J. J. van Bolhuis in Onderdruk!?ing en Verzet (dl 2, 
blz. 13). Deze opmerking is juist; het antirevolutionair beginsel moest 
hiertoe leiden. 

* * 

Het lijkt mij niet juist van een specifiek "verzets-beginsel" der partij 
te spreken. Allereerst al niet omdat de partij het verzet niet is, maar ook 
omdat de Antirevolutionaire partij ten aanzien van het verzet geen speci
fiek "beginsel" kan hebben. Wel wezen de in het antirevolutionaire pro
gram van beginselen vervatte, op Gods \Voord gegronde principia ons 
ook ten aanzien van de concrete omstandigheden der Duitse bezetting 
onze plaats. 

Mr- J. J. van Bolhuis schrijft in het hierboven aangehaalde werk dat 
er onder de antirevolutionairen niet over alles overeenstemming bestond. 
"Mannen als het Tweede Kamerlid Schouten namen ten opzichte van 
actuele problemen een critischer houding aan dan sommige anderen. Tel
kens doemden nieuwe twijfelvragen op. Men denke slechts aan het al of 
niet aanblijven der burgemeesters, die onder pressie van hoger gezag voor 
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allerlei gewete.nsvragen werden gesteld, uitbanning van po.rtretten van het 
Ko.ninklijk Huis, verandering van straatnamen, waarschuwingen tegen 
sabotage enz." 

Deze opmerking van de schrijver van het hoofdstuk "De politieke par
tijen" in Onderdrukking en Verzet is tot op zekere ho.ogte juist. Maar 
deze problemen en verschillen van mening speelden niet alleen in de Anti
revolutionaire partij, maar even sterk zo. niet sterker - in alle andere 
partijen. In het begin zijn dit wel eens strijdvragen geweest, maar in de 
latere periode van de oorlog kwamen de bezetters dusdanig in strijd met 
redelijke vragen van wet en recht, dat alle antirevolutionairen als één 
man in de afweer kwamen te staan. Mr Van Bolhuis heeft het niet geheel 
begrepen: het punt waar het om gaat lag elders. 

Het vraagstuk, dat heel de verzetsperiode door aan de orde was, was 
van typisch principieel karakter. Het was de eerste dag na de bezetting 
reeds een punt van discussie en het was dat op de laatste dag nog. Dat 
was het vraagstuk van de gehoorzaamheid aan de wettige overheid en de 
erkenning en ontkenning van het gezag der bezetting. Het standpunt van 
de Antirevolutionaire partij heeft zich ontwikkeld langs enige historische 
lijnen, die met een paar citaten het beste globaal zijn weer te geven. 

Ten slotte ging het om het vraagstuk van gezag en vrijheid, de beide 
polen waarbinnen elke politieke aangelegenheid ten slotte haar principiële 
plaatsbepaling krijgt. Ook het vraagstuk van oorlog en bezetting. Dat 
daarover eerst wel eens moest worden gediscussieerd vindt oorzaak in het 
feit dat de partij tijdens haar bestaan nimmer zo fundamenteel bij het 
vraagstuk van het gezag in oorlogstijd is geplaatst geweest als het nu 
het geval was. De partij had tijdens haar bestaan nooit oorlog op N eder
lands grondgebied beleefd. 

T oen de bezetting nog slechts enkele maanden oud was en, na het 
herstel van de eerste chaotische toestand, de vraag werd opgeworpen wat 
het werk onzer kiesverenigingen moest zijn, zond Dr Colijn in de aller
eerste phase een paar jonge mensen naar de kiesverenigingen uit. Ter be
antwoording van de vraag wat de kiesverenigingen op haar vergaderingen 
moesten doen, gaf hij als zijn boodschap mee: "Zeg aan de besturen dat 
zij met de verenigingen Groens Ongeloof en Revolutie gaan lezen en be
handelen". In zij n samensprekingen met vooraanstaande figuren in de 
partij gaf hij vaak hetzelfde antwoord. Hij deed dus in wezen niets anders 
dan de partij terugwijzen naar haar historische uitgangspunten. 

In Ongeloof en Revolutie werd de oplossing ook snel gevonden. Als 
Groen de ware aard en de betekenis van het "droit divin" bespreekt ver
wijst hij naar Romeinen 13: de machten zijn van God. "Evenzeer", zo 
vervolgt hij dan, "behoren we ons voor een Schrift-verdraaiing te wachten, 
waartoe misverstand of laaghartige bedoeling verleidt. Alle macht moet in 
den gezonden zin, welke ter dezer plaatse ook de herinnering aan Gods 
rechtvaardigheid en heiligheid voorschrijft, van elk soort van wettige 
macht worden verstaan. Macht is niet synoniem van overmacht en ge
weld. Ik weet dat, toen Paulus schreef, Nero het bewind had: ik weet 
dat de Christen niet altijd wordt geroepen zich in geschillen over de 
wettigheid der bestaande machten te mengen; de uitdrukking "ook den 
harden", van meesters over slaven, wil ik, bij analogie, van de ongerechtig
heid der overheden doen gelden, doch ik wil geen uitlegging onderschrijven, 
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welke ons zou verplichten den booswicht die het moordtuig voorhoudt, 
gehoorzaam te zijn of den gekroonden rover, die gisteren den wettigen 
vorst verjaagd heeft, heden als een van God verordineerde rnacht te be
schouwen." 

In de eerste maanden van de bezetting werd ook gewerkt met citaten 
uit een rede van Prof. Dr D. P. D. Fabius, Groens geesteskind bij uit
nemendheid, onder de titel Beginselen en eischen op 27 Mei 1903 uit
gesproken op een Zeeuwse partijdag te Goes. Uit de brede coupure van 
de rede, die ten burele van het Centraal Comité werd vermenigvuldigd, 
geven \ve de volgende citaten: 

"De vrijheid is ons niet minder kostbaar dan het gezag. Ook voor 
haar, voor de echte vrijheid, voor de vrijheid naar Gods ordening, strijden 
wij met gelijke liefde en op denzelfclen grond (als voor het gezag)" en: 

"Aan het recht zal de staat gebonden wezen ook in het verkeer met 
andere staten in trouwe nakoming van alle tractaat; het niet nemen van 
anderer goed; het opvolgen van alle gebod van zedelijkheid en recht. 
Roof blijft roof ... " 

Met deze uitspraken voor ogen kon de partij rustig blijven wie en zoals 
zij was; zij behoefde niets anders te doen dan haar taak in de historische 
zin vervullen. Zij kwam bij het vervullen van deze taak rechtstreeks in 
het verzet te staan. Het naleven van de geboden Gods voor het leven van 
de staat bracht de botsing met de verordeningen van de bezettende macht. 
Als politiek een streven is, actie, en als deze actie gedragen wordt door 
een beginsel, dan stuit een decreet van een Rijkscommissaris voor de 
bezette Nederlandse gebieden (5 Juli 1941) het werk van een georgani
seerde partij, die uit dit beginsel leven wil, niet. Het ging om het gehoor 
ge\'en in Z'vvakheid - aan roeping en opdracht. 

* 
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"Op Christelijk-historisch standpunt is een deugdelijke, bekwame, ener
gieke diplomatie, verre van een weelde, veeleer het volstrekt onmisbare 
instrument, èn om zijn zelfstandigheid te waarborgen; èn om het orga
nisch verband met andere volken en gouvernementen op gang te houden, 
èn om elk volk voor zijn aandeel te doen medewerken aan de gemeen
schappelijke taak, die op het Christelijk Europa rust: te weten aan de 
heilighouding van het recht, de bestrijding van het Paganisme ... ; de 
eering van het menschelijke in de menschelijke ~amenleving; en de hoog
houding van de eere Gods I" 

Z ware stormen woedden over Europa en ons volk, grote veranderingen 
vertekenden het uiterlijke beeld van volken, staat en maatschappij schier tot 
onherkennens toe sinds Kuyper deze woorden neerschreef aan de voor
avond van de stichting der Antirevolutionaire partij; ter toelichting op 
het artikel inzake landsdefensie in Ons Program. Maar hoe radicale wijzi
ging èn vormen èn middelen ook ondergingen, de grondgedachten bleven: 
handhaving der zelfstandigheid van het eigen nationale leven, het orga
nisch verband met andere volken en de medewerking aan de gemeenschap
pelijke Europese taak. 

Kon echter in Kuyper's dagen voor het verwezenlijken van deze grond
gedachten worden volstaan met een deugdelijke. bekwame. energieke diplo
matie - en hoeveel ontbrak daar toen nog naar zijn eigen getuigenis 
aan! - thans luidt de slotsom. waartoe ons College van Advies in zijn 
tegen het einde van het vorig jaar uitgebrachte rapport over "Europese 
T ntegratie" na rijp beraad kwam: Economische. militaire en politieke 
integratie van \Vest-Europa is noodzakelijk; het totstandkomen van een 
Europese Gemeenschap moet krachtig worden bevorderd. 

Reeds ligt een voorontwerp van zulk een Europese Gemeenschap ter 
tafel, in dit orgaan onlangs uitvoerig en critisch door Donner besproken; 
reeds viel de beslissing om een daarbij in het leven te roepen Europese 
volksvertegenwoordiging ten dele op basis van rechtstreekse verkiezingen 
samen te stellen; reeds zijn voorbereidende besprekingen over de grond
slagen van een Europees kiesstelsel gehouden door deskundigen der zes 
in eerste aanleg aan deze Gemeenschap deelnemende staten: België, Frank
rijk, Italië, Luxemburg, Nederland en \Vest-Duitsland. 

Een Europese volksvertegenwoordiging, Europese verkiezingen! Het 
wordt waarlijk de hoogste tijd ons diepgaand te bezinnen op de vraag-
A. S. XXIV 10 
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stukken der Europese partijvorming in het algemeen en de positie van 
de Antirevolutionaire partij in deze in het bijzonder. Om gereed te staan, 
wanneer de Europese Gemeenschap werkelijk een feit mocht worden. Tot 
deze noodzakelijke bezinning wil ik in dit artikel trachten mijn bijdrage 
te leveren in de vaste overtuiging, dat God, Die enerzijds onze grote 
dank afeist voor het in het verleden onder Zijn zegen tot stand ge
kom ene, ons anderzijds ook voor het toekomende een enorme, alleen 
in toegewijd vertrouwen op Hem te volbrengen, taak op de schouders 
heeft gelegd. 

"Maar kunnen wij met die bezinning niet wachten tot die Europese 
Gemeenschap, welke misschien nooit komt, er is, tot wij weten, welke de 
bevoegdheden van een eventuele Europese volksvertegenwoordiging zullen 
zijn ?" Zo hoorde ik in de afgelopen maanden een en andermaal vragen 
als dit onderwerp aan de orde werd gesteld. Het komt mij voor, dat deze 
vragenstellers zich door hun inzichten en verwachtingen en wellicht bovenal 
door hun wensen ten aanzien van de wordende Europese Gemeenschap op 
een dwaalspoor laten leiden. 

Zeker, de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat in nabije of verdere toe
komst van een Europese Gemeenschap, als bedoeld in genoemd voor
ontwerp, niet veel terecht komt en dat dientengevolge ons beraad over 
Europese partijvorming overhaast, ja overbodig zou kunnen schijnen. 
Maar daar staat tegenover, dat mocht de Europese Gemeenschap er wel 
komen - en voor de krachtige bevordering hiervan heeft het College 
van Advies, zich aansluitend aan de in het Program van Actie 1952 door 
de Deputatenvergadering neergelegde richtlijnen, zich met klem uitge
sproken -, de Antirevolutionaire partij met haar beraad gereed behoort 
te zijn. En bovendien ook de daaruit voortvloeiende daden dient gesteld 
te hebben! 

Het is namelijk in de huidige politieke situatie niet meer zoals in de 
negentiende eeuw, dat grote groepen ongeorganiseerde kiezers gereed 
staan de oproep van één man of zelfs van een kleine, maar vastberaden 
kring te volgen bij het uitbrengen van hun stem. Dit is de "eeuw van 
de organisatie" en hoezeer men dit in sommige opzichten wellicht ook 
moge betreuren, men zal er terdege rekening mee moeten houden. Wil 
men althans vermijden, dat de eigen met overtuiging geformuleerde en 
uitgedragen beginselen naar de mens gesproken schier onwerkzame ideeën 
blijven. Met andere woorden: beginselverkondiging en organisatie of _ 
zo men wil - "machtsvorming", moeten zeker op dit ogenblik hand in 
hand gaan. Zij die dit afwijzen, maken mijns inziens de ernstige fout 
de positiverende taak en roeping van de mens als beelddrager Gods met 
name ook in de staatkunde, belangrijk te onderschatten. 

Hier komt overigens nog wel iets bij. Hand over hand nemen de 
internationale contacten toe, steeds nauwer worden de banden binnen 
Europa aangehaald, reeds functionneert een Kolen- en Staal-Gemeenschap 
te Luxemburg met eigen parlement( I), bestaat er een Raad van Europa 
te Straatsburg en is er ernstig sprake van een Benelux-volksvertegenwoor
diging. Alleen al met het oog op dcze ontwikkelingen is een bezinning als 
bovenbedoeld aJlerminst een luxe voor de "happy few", maar een ijzeren 
noodzakelijkheid voor iedere antirevolutionair. Het zal toch ineens wel 
niet in discussie behoeven te worden gebracht of wij, die Christus' Koning-
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schap over elk levensterrein belijden, een roeping en een taak hebben op 
het terrein der Europese politiek ! 

Hoe staat het nu in het algemeen met de 'partijvorming in continentaal 
Europa en met name in de zes zoëven genoemde landen van het zoge
naamde Klein-Europa? Overal vindt men in ieder geval, zij het onder 
nogal wat uiteenlopende benamingen, de volgende vier groepen: commu
nisten, liberalen, rooms-katholieken en socialisten. Daarnaast, vooral in 
Frankrijk en Italië, nog een schare van veelal kleinere, onafhankelijke, 
ultra-nationalistische, neo-fascistische, monarchistische, regionale en andere 
groeperingen. 

Alleen in Nederland zijn de protestantse christenen afzonderlijk georga- I 
niseerd; buiten Klein-Europa vindt men bovendien nog protestantse par
tijen van geringe omvang en kleine invloed in Noorwegen en Zwitserland: • 
respectievelijk de Christelijke Volkspartij en de Christelijk-Sociale Partij. 
Voordat HitIer in Duitsland aan de macht kwam, bestond daar nog een 
politieke groepering, welke ook in het publieke leven nadrukkelijk op
kwam voor de klem van Christus' geboden en in reformatorische geest 
werkzaam wilde zijn: de in de jaren twintig in het leven geroepen Christe
lijk-Sociale Volksdienst. Na de oorlog keerde deze echter als zodanig niet 
meer terug; West-Duitse protestanten en rooms-katholieken verenigden 
zich in de Christen-Democratische Unie. Gelijk bekend zijn de protestan
ten van de Palts en in het N ederrijn-gebied in grote meerderheid Her
vormd en Presbyteriaalof Synodaal georganiseerd en behoren de 
overigen tot de Evangelische (Lutherse) kerk. Tezamen maken zij ruim 
de helft der W est-Duitse bevolking uit. 

In de andere vier landen van Klein-Europa is het getal der protestantse 
christenen daarentegen uitermate gering: het varieert van 2,5 procent in 
Frankrijk, 1 procent in België en Luxemburg tot nog geen twee per duizend 
in Italië. Alleen in Frankrijk is er - voorzover mij bekend - van activi
teit van protestantse christenen als zodanig sprake: zij werken daar samen 
met rooms-katholieken in de Republikeinse Volksbeweging: de Mouvement 
Républicain Populaire. Naast dezen, die overigens een niet direct met hun 
getalssterkte in overeenstemming zijnde plaats in de M.R.P. innemen, 
vindt men in Frankrijk echter ook nog op tal van plaatsen de traditionele 
scheiding: rechts tegen links, rooms-katholieken tegen protestanten. 

Deze traditionele scheiding is voor België en Italië tevens de actuele. 
Anders dan in Frankrijk, waar de opkomst van het christelijk-democra
tisch denken tot herhaalde conflicten met de rooms-katholieke kerk en zelfs 
met Rome leidde, bestonden er tussen de voorgangers en de voorlopers 
van de Belgische Christelijke Volkspartij en de Italiaanse Christen-Demo
cratische Partij en de kerk van oudsher nauwe banden en betrekkingen. 
Zo vindt men dan ook op dit ogenblik protestanten in de voorste gelederen 
der Belgische liberale en socialistische partijen; de C.V.P. daarentegen is, 
hoewel zij zich thans nadrukkelijk aandient als een voor een ieder open
staande niet-confessionele partij, practisch exclusief rooms-katholiek. 

Met betrekking tot de positie der verschillende partijen in Klein-Europa 
moge ik het volgende mededelen. In West-Duitsland hebben de christen
democraten op dit ogenblik een volstrekte meerderheid; in België, Luxem-
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burg en Italië vormen zij zeer sterke minderheidspartijen ; leden van de 
Luxemburgse en Italiaanse christen-democratische partijen maken evenals 
die van de zwakkere Franse M.R.P. (86 zetels van de ruim 600 in de 
Assemblée Nationale) deel uit van de kabinetten van die landen. In het 
parlement van de Kolen- en Staal-Gemeenschap vormen de christen-demo
craten de sterkste fractie. 

Terwijl de liberalen overal een verhoudingsgewijze kleine minderheid 
vormen, is de positie der communistische en socialistische partijen zeer 
verschillend. In België, Luxemburg en West-Duitsland vinden wij naast 
zeer sterke socialistische partijen zwakke communistische, niet of nauwe
lijks de moeite van het bespreken waard. Daarentegen is de situatie voor 
het democratisch socialisme in Frankrijk en met name in Italië, waar de 
splijtzwam welig tiert, zonder meer zwak tegenover de daar werkzame 
communistische massa-partijen, welke bijna een kwart der in de laatste 
algemene verkiezingen uitgebrachte stemmen op zich verenigden. De 
Franse democratische socialisten behaalden hiertegenover nog geen vijftien, 
de Italiaanse zelfs nog geen vijf percent! 

Deze op zichzelf reeds uitermate belangrijke verschillen in positie wor
den, gelijk het politiek-wetenschappelijke onderzoek van de laatste jaren 
ons in zijn voorlopige - resultaten kan leren, bovendien begeleid door 
verschillen van andere aard. Tenvijl bijvoorheeld de Nederlandse Partij 
van de Arbeid niettegenstaande zekere verschuivingen nog immer meer 
dan de helft van haar stemmenaantal verkrijgt van de in ambacht, industrie 
en landbouw werkzame handarbeider,:; en de grote christelijke partijen hier 
te lande - de Katholieke Volkspartij inbegrepen in haar kiezerscorps 
een niet sterk van de sociale opbouw van het Nederlandse volk afwijkend 
beeld te zien geven, is de situatie onder meer in Frankrijk een geheel 
andere. Daar is de socialistische partij in zeer sterke mate, vooral in haar 
organen, geworden tot een partij van employé's en ambtenaren, terwijl 
haar vooroorlogse invloed onder de arbeiders goeddeels aan de commu
nisten is toegevallen. Het volgende staatje brengt het verschil, dat in deze 
tussen Nederland en Frankrijk bestaat, wel zeer duidelijk tot uitdrukking. 
Het is gebaseerd op opinieonderzoekingen in beide landen, respectievelijk 
in 1950 en 1946, en geeft aan, hoe honderd handarbeiders hun stemmen 
over de grote partijen verdeelden. 

Nederland Frankrijk 
communisten 11 42 commtmisten 
P.v.d.A. 33 27 socialisten 
K.V.P. 33 25 M.R.P. 
V.V.D. I 4 radicaal-socialisten (liberalen) 
prot.-chr. partijen 22 2 onafhankel ijken 

Ook de M.R.P. is in haar kiezerscorps eenzijdiger samengesteld dan de 
Nederlandse christelijke partijen, maar wist in haar organen en fracties de 
gemarkeerd eenzijdige sectie der socialisten te ontgaan. Blijkens onder
zoekingen van enkele jaren terug zijn met name de vrije beroepen, handel 
en verkeer alsmede het agrarische element aanzienlijk sterker dan bij een 
harmonische sociale opbouw van het kiezerscorps mocht worden verwacht, 
onder de kiezers van de M.R.P. vertegenwoordigd. 
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Een ieder, die zich met het vraagstuk van de Europese partijvorming 
bezighoudt, zal er mijns inziens dan ook goed aan doen zich bij voort
during voor ogen te houden, dat er, naast historische, organisatorische, 
mentaliteits- en andere verschillen tussen partijen, welke proclameren 
zich te stellen op basis van dezelfde beginselen, bovendien sprake kan zijn, 
en in verschillende gevallen sprake is, van minder uitgesproken, maar 
daarom toch wel degelijk van essentiële betekenis zijnde onderscheiden en 
somtijds zelfs tegenstellingen in "politiek en sociaal klimaat" tussen deze 
partijen. 

Communisten, socialisten, liberalen en christen-democraten, zij allen 
hebben in de jaren na 1945 hun respectieve internationale contacten met 
een zekere spoed (her-)opgebouwd. Laat ons thans deze contacten eens 
wat nader bezien. 

Dan moet om te beginnen terstond worden vastgesteld, dat de commu
nisten ook in deze zich fundamenteel van de anderen onderscheiden. Gelijk 
ik elders al eens uitvoerig uiteenzette, bezateu zij vóór 1943 in de in dat 
jaar officieel ontbonden Derde Internationale of Comintern een uiterst 
straffe organisatie, in welke als gevolg van het toepassen van het com
munistische beginsel van het "democratisch centralisme" in feite alle macht 
kwam te berusten bij het door Russische communistenleiders beheerste 
Politiek Secretariaat van de Comintern. Gelijk bekend was dit te Moskou 
gevestigd. De afzonderlijke communistische partijen waren niet meer dan 
afdelingen, krachtens de Comintern-statuten voor vrijwel al hun doen 
en laten de meest volledige rekenschap aan de leiding van deze organisatie 
verschuldigd 1). 

Krachtens een Russisch decreet verdween de Comintern in 1943 en 
sindsdien kon de goedgelovige buitenwacht in de waan verkeren, dat het 
nu ook met de Moskouse directieven gedaan was. Dat in deze in ver
scheidene opzichten de wens wel heel sterk de vader van de gedachte is 
geweest, kunnen verschillende onthullingen, sedert door ingewijden ge
daan, ons leren. De oorlogsomstandigheden waren oorzaak. dat dit ver
borgen bleef door het evenwijdig lopen van de Russische belangen met 
die der \"1esterse landen. Overigens staat met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid vast, dat in de eerste naoorlogse jaren aan de Franse 
Communistische partij een leidinggevende taak over de kleinere 'Vest
Europese communistische partijen is toebedeeld geweest. 

Evenwel veranderde de situatie in de loop van 1947 zeer ingrijpend. De 
Russische machthebbers besloten de Amerikaanse Marshall-hulp aan het 
economisch bloed-arme West-Europa met alle middelen te bestrijden en 
zo mogelijk te keren. Hiertoe riepen zij onder meer in de vroege herfst 
van dat jaar te \"1arschau een conferentie samen van vertegenwöordigers 
van de communistische partijen uit de landen achter het "ijzere.n gordijn" 
en van de Franse en Italiaanse partijen. Deze conferentie kwam tot de 
conclusie, dat het ontbreken van behoorlijk contact tussen de communis
tische partijen onjuist en schadelijk "was gebleken. Zowel een uitwisseling 
van ervaringen als een vrijwillige coördinatie van acties der afzonderlijke 

Politieke Orgoilüalie in West Europa na 1800. 's-Gri,,"enhagc. 1953, 
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partijen was naar het oordeel der conferentie lnet name met het oog op 
de ingewikkelde na-oorlogse internationale situatie dan ook bijzonder drin
gend geboden. Derhalve besloot men tot de oprichting van een Informatie
Bureau van Communistische Partijen: in de wandeling vrijwel onmiddel
lijk Cominform genoemd. 

Tijdens het bekende Tito-conflict in 1948 kwam het organisatorisch 
beginsel van de Cominform ten volle in het licht der publiciteitsschijnwer
pers : het bleek, dat "bij het in het leven roepen van de Cominform alle 
communistische partijen accoord waren gegaan met het onbetwistbare 
beginsel, dat iedere communistische partij verantwoording schuldig is aan 
de Cominform". Deze toch vormt naar het woord van Stalin: "de partij
politieke basis van het verenigde internationale front der communistische 
partijen elke van haar afwijkende politiek leidt tot verraad". Opnieuw 
werd het beginsel van het "democratisch centralisme" in al zijn niets ont
ziende gestrengheid in de practijk gebracht, als tevoren gehanteerd door 
de Russische partij machthebbers, gelijk Tito ervoer. 

Dociel varen sindsdien alle communistische partijen - met uitzondering 
misschien van de Chinese - de door Moskou aangegeven koers, niettegen
staande de Cominform, in officiële zitting althans, sinds ruim vier jaren niet 
meer bijeenkwam. Dit niet meer bijeenkomen heeft de vraag doen rijzen 
of niet andere organisaties als bijvoorbeeld het Wereldvakverbond, dat wel 
regelmatig vergaderde, via de Eenheidsvakcentrale en de overige aange
sloten vakverbonden de taak van de Cominform gedeeltelijk heeft over
genomen. Maar wat er ook veranderd moge zijn, niet het "democratisch 
centralisme". De communistische partijen zijn in hoofdzaken onmondig als 
tevoren! 

Dat het onder deze omstandigheden de communistische partijen in de 
landen van Klein-Europa niet moeilijk zal vallen eventueel tot een hecht 
georganiseerd gemeenschappelijk optreden te komen, behoeft wel geen 
nader betoog. Trouwens, al in 1948 kon de algemene secretaris van de 
Belgische Communistische partij in zijn jaarverslag mededelen, dat de 
Belgische communisten zich hadden verenigd met de zuster-partijen van 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland in een gezamen
lijke verklaring, welke uitdrukking gaf aan haar "gemeenschappelijke wil 
om hun krachtinspanningen te verenigen teneinde allen te mobiliseren. die 
vrede wensen, ten einde aldus een duurzame vrede te verzekeren, welke 
geluk en veiligheid zal brengen." 

De socialisten hadden in 1945 op het gebied van het internationaal con
tact reeds een bewogen verleden achter zich: de Eerste Internationale van 
1864, de Tweede Internationale van 1889, na aanzienlijke moeilijkheden 
in en na de eerste wereldoorlog voortgezet als de weinig betekenende Socia
listische en Arbeiders Internationale van 1923, welke het slachtoffer werd 
van de verovering van continentaal Europa door Hitier. 

Al tijdens de Tweede \iVereldoorlog gingen stemmen op, na afloop zo 
snel mogelijk de Socialistische Internationale te doen herleven. Toch zou 
het nog tot de zomer van 1951 duren, voordat een te Frankfort samen
gekomen socialistisch congres dit besluit kon nemen. Wel was er in de 
tussengelegen periode een steeds toenemend contact, met name tussen de 
Europese socialistische partijen, maar de grote verschillen met betrekking 
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tot partij structuur, positie, beginselen en methoden verhinderden een 
nauwere binding. Vooral de Britse en Scandinavische partijen duchtten, 
gegeven hun binnenlandse positie en verantwoordelijkheid, veel meer nadeel 
dan voordeel van zulk een binding; hun weerstand verdween eerst, toen 
in de practijk was komen vast te staan, dat het zich ontwikkelende con
tact haar binnenlandse politieke beleid en positie op generlei wijze aan
tastte. 

Bovendien bleek het mogelijk de bestaande doctrinaire verschillen te 
overbruggen: het Frankforter congres. aanvaardde tevens eenstemmig de 
verklaring inzake de "Doelstellingen en Taken van het Democratisch 
Socialisme". De moeilijkheden, voor welke de opstellers van dit compromis 
zich gesteld zagen, spreken al zeer duidelijk uit de volgende aan de in
leidende beschouwingen ontleende paragraaf: "Het democratische socia
lisme is een internationale beweging, die volstrekt niet een starre gelijk
vormigheid der opvattingen vereist. Of socialisten hun socialistische over
tuiging afleiden van een n'arxistische of een andersoortige maatschappij
analyse, of dat zij worden geïnspireerd door religieuse of humanitaire be
ginselen, allen streven zij naar hetzelfde doel: een maatschappelijke orde 
van sociale gerechtigheid, hoger levenspeil, geestelijke vrijheid en wereld
vrede". 

Ook organisatorisch werden de aangesloten partijen volledig in haar 
zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid gelaten. "Socialistische 
samenwerking moet op instemming worden gebaseerd. De resoluties, aan
genomen door een internationaal Socialistisch lichaam, moeten in vrijheid 
bereikte overeenstemming weergeven. Deze kunnen geen bindend bevel 
vormen voor Partijen, welke individueel verantwoordelijkheid verschul
digd zijn aan hun eigen leden en aan een nationaal kiezerscorps. Een inter
nationaal Socialistisch lichaam kan geen lastgevende bevoegdheid claimen." 

De praktijk is in overeenstemming met deze grondslagen; ja, de socia
listische partijen maken een zeer aanzienlijk gebruik van haar vrijheid: de 
tegenstellingen in het socialistische kamp bijvoorbeeld ten aanzien van 
een gemeenschappelijke Europese politiek zijn algemeen bekend. Deze 
stand van zaken gaf de Nederlandse Partij van de Arbeid in de loop van 
1951 aanleiding het initiatief te nemen tot een ernstige poging een ge
meenschappelijke houding van de zes socialistische partijen van de landen 
van Klein-Europa tot stand te brengen. De betreffende vergaderingen 
leverden echter minder resultaten op dan aanvankelijk verwacht mocht 
worden. 

In het vervolg heeft vooral de Socialistüiche Beweging voor een Ver
enigd Europa een belangrijk aandeel in het stimuleren van de socialistische 
elementen gehad, zo lezen wij in het jongste jaarverslag van de Partij 
van de Arbeid. Deze organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de 
verschillende socialistische partijen, die veelal in hun nationale partijen een 
minderheid vormen, "omdat deze partijen maar matige belangstelling voor 
de Europese eenheid kunnen opbrengen". Het jaarlijkse congres van deze 
beweging, dat in Februari 1952 onder voorzitterschap van de Belgische 
socialist Spaak bijeenkwam, vestigde vooral de aandacht op de noodzake
lijkheid van Europese partijvorming en behandelde voorts naar aanleiding 
van een Frans rapport de actualiteit voor het internationaal politiek ge
beuren van de "doorbraak" volgens Nederlands voorbeeld. 
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Het was deze organisatie, welke tenslotte wist te bereiken, dat "zowel 
tussen de vakbondsgedelegeerden in de verschillende organen van de 
Kolen- en Staal-Gemeenschap de contacten werden gelegd voor een ge
meenschappelijke politieke en economische lijn bij het werk in deze ge
meenschap" . 

Ook de Internationale zelf heeft zich in 1952 over de gang van zaken 
in West-Europa uitgesproken in een resolutie, welke overigens behoudens 
het gedeelte inzake de Kolen- en Staal-Gemeenschap uitmunt door vage 
algemeenheden. Niet vergeten mag echter worden, dat de Socialistische 
Internationale geenszins exclusief Europees is, maar integendeel de 36 
bij haar aangesloten partijen in vrijwel alle werelddelen zijn gevestigd. 

De Liberale Internationale of Liberale Wereld Unie zoals deze in 
sommige landen wordt genoemd - werd in Mei 1947 opgericht als het 
resultaat van een conferentie, welke werd bijgewoond door liberalen uit 
negentien Noord-Amerikaanse, Zuid-Afrikaanse, Klein-Aziatische en 
Europese landen. Blijkens haar statuten is de Liberale Internationale "een 
vereniging van partijen, groepen en individuele personen uit de gehele 
wereld, die de Liberale beginselen steunen en het Liberale Manifest aan
vaarden. Haar doelstelling is om algemene aanvaarding der Liberale be
ginselen in de gehele wereld te bewerkstelligen, de groei van een vrije 
samenleving, gebaseerd op persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoor
delijkheid en sociale rechtvaardigheid, te bevorderen en de middelen van 
samenwerking tussen mannen en vrouwen van alle landen, die deze be
ginselen o.nderschrijven, te verschaffen." 

Bedoeld Liberaal Manifest werd eveneens op deze te Oxford gehouden 
conferentie aangenomen. Het draagt veel minder dan de bovengenoemde 
socialistische verklaring het karakter van een compromis; zijn uitgangs
punt is duidelijk omschreven en luidt: "De mens is eerst en bovenal een 
\vezen begiftigd met de kracht tot onafhankelijk denken en handelen en 
met het vermogen om tussen goed en kwaad te onderscheiden. Eerbied 
voor de menselijke persoonlijkheid en voor het gezin vormt de ware basis 
der gemeenschap". 

Anderzijds is de organisatorische basis van de Liberale Internationale 
veel minder hecht dan die van de Socialistische, daar niet alleen partijen, 
maar ook groepen en zelfs individuele personen tot haar kunnen toetreden. 
H et behoeft wel geen nader betoog, dat bij zulk een opzet de vraag van 
een eventuele binding der nationale liberale partijen aan de besluiten der 
J nternationale in het geheel niet aan de orde komt. Zelfs kunnen onder 
bepaalde omstandigheden twee afzonderlijke groepen uit eenzelfde land 
toetreden. 

Gelijk op grond van de mondiale oriëntering van de Liberale Internatio
nale te verwachten viel, bleek na enige tijd nadere voorziening met betrek
king tot de Europese Liberale partijen wenselijk. Op suggestie van de 
Internationale kwamen in April 1949 te Londen dan ook vertegenwoor
digers van de liberale partijen in België, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Nederland en zes andere Europese landen bijeen teneinde onder anderen 
samen te spreken over de toekomstige samenwerking van de Europese 
liberale partijen binnen het raam van de Liberale Internationale. Deze 
conferentie was overtuigd van de noodzaak van een grotere mate van 
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samenwerking "met de eventuele doelstelling een Europese Liberale 
Partij in het leven te roepen, wellee de Liberale Partijen van alle betrokken 
landen zou vertegenwoordigen". Met de grootste nadruk stelde men echter 
tevens vast, dat het "duidelijk is, dat ieder land ten aanzien van zijn eigen 
huishouding op zijn eigen wijze met zijn eigen vraagstukken moet handelen." 
De uitwisseling van inzichten, ervaringen, publicaties en sprekers zowel 
als het bevorderen van rechtstreeks contact tussen vaste commissies der 
liberale partijen en tussen bestaande liberale maatschappelijke organisaties 
werden als wenselijk beschou~d. Voor het ogenblik zou de Liberale Inter
nationale nog· als bemiddelende instantie moeten optreden. 

Dit is - voorzover mij bekend - ook nu nog de feitelijke positie, al 
werden uiteraard door regelmatige ontmoetingen in Straatsburg en elders 
de persoonlijke contacten aanmerkelijk hechter. 

"Regelmatige contacten te vestigen tussen de groepen en de politici vati 
verschillende naties, die worden geïnspireerd door de beginselen van de 
Christelijke democratie teneinde in het licht van deze beginselen zowel de 
onderscheidene nationale situaties als de internationale vraagstukken tè 
bestuderen, ervaringen en programs te confronteren en de internationale 
harmonie bij derzelver verwezenlijking te zoeken, binnen het kader van de 
democratie en de sociale en politieke vrede." 

Ziedaar, hoe de statuten van de na enige jaren van voorbereiding in 
Juni 1947 tijdens een in de buurt van Luik gehouden conferentie officieel 
opgerichte Unie van Christen-Democraten- de Nouvelles Equipes Inter
nationales - het doel van deze organisatie omschrijven. 

Tot dusverre zijn de Nouvelles Equipes er nog niet toe overgegaan eert 
beginselverklaring, vergelijkbaar met de Doelstellingen en 'faken van het 
Democratisch Socialisme of het Liberaal Manifest, op te stellen. De 
talrijke resoluties, in de afgelopen jaren door de N.E.I. aangenomen met 
betrekking tot culturele, politieke, sociale en economische aangelegenheden 
geven echter een behoorlijk inzicht in de primaire beginselen, door de 
N.E.I. aangehangen. Een wel zeer beknopte bloemlezing moge de lezer 
althans enigermate oriënteren. 

"De werkelijke Europese eenheid kan niet tot stand komen zonder het 
herstel van de Christelijke gezindheid." "Alleen het Christendom is in 
staat ten volle de ware democratie, welke de V rijbeid en de Gerechtigheid 
in ere houdt, te verwerkelijken." "Op het politieke plan onderstrepen de 
Nouvelles Equipes de noodzakelijkheid om de Staat te funderen op de 
eerbied voor de menselijke persoonlijkheid en met het oog gericht op haar 
ontplooiing." "Het basis-axioma van de Christelijke sociale doctrine is 
het primaat van de menselijke persoonlijkheid, dat wil zeggen: de voor
rang van het humane op het economische." "De Nouvelles Equipes Inter
nationales spreken zich uit voor het pluralisme op alle levensterreinen, 
voor de mogelijkheid van leven en werken van iedere geestelijke en poli
tieke groepering." Kortom: een in (rooms-katholieke) christelijke geest 
opgevat personalisme en pluralisme I 

De organisatorische basis van de Nouvelles Equipes wordt gevormd door 
de verschillende nationale groepen. Deze groepen kunnen tweeërlei zijn. 
In sommige landen worden zij gevormd door de aldaar werkzame christen
democratische partijen; dit is het geval onder meer in Italië, Luxemburg, 
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West-Duitsland en was tot voor kort zo in ons land, waar de Katholieke 
V olkspartij tevens nationale groep van de N .E.I. was. In andere landen, 
zoals België, Frankrijk, Groot-Brittannië en de landen achter het "ijzeren 
gordijn", bestaat de nationale groep uit - uitgeweken - christen-demo
cratische politici, vakbondsleiders en culturele of wetenschappelijke voor
mannen, die voor eigen verantwoordelijkheid optreden. In het jongste 
verleden is nog een derde type nationale groep ontstaan: in Nederland 
werken thans vertegenwoordigers van drie partijen - de Antirevolutio
naire partij, de Christelijk-Historische Unie en de Katholieke Volkspartij , 
- in één groep samen. 

De Nouvelles Equipes worden geleid door het Uitvoerend Comité, dat 
zo ongeveer iedere maand te Parijs, alwaar ook het kleine secretariaat is 
gevestigd, bijeenkomt. Iedere nationale groep brengt twee stemmen in het 
Uitvoerend Comité uit evenals de vertegenwoordiging van de Jongeren 
Sectie van de N .E.I.; de ballingengroepen slechts één stem. Het Uit
voerend Comité verkiest ieder jaar een president, vier vice-presidenten en 
de algemene secretaris van de N.E.I.; het roept in beginsel éénmaal per 
jaar een internationaal congres bijeen. Op zulk een congres brengt iedere 
nationale groep als regel vier stemmen uit. Nadrukkelijk is in de statuten 
vastgelegd, dat "in iedere nationale groep de samenstellende groepen of 
de minderheden recht hebben op een evenredige vertegenwoordiging". De 
beslissingen ten congresse worden bij gewone meerderheid van stemmen 
genomen. 

De practijk is ook hier, dat de nationale partijen haar zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid ten volle behouden; dat er ernstig en als 
regel met volledig succes naar wordt gestreefd de overigens in vele op
zichten tamelijk vage resoluties voor alle groepe.n aanvaardbaar te maken. 
Van voor de groepen, laat staan voor de partijen bindend opleggen van 
besluiten van politieke aard is geen sprake. 

Evenals zulks in andere bona fide Internationales het geval is, hechten 
de Nouvelles Equipes grote waarde aan haar gespecialiseerde commissies. 
Deze houden zich bezig met de complexe vraagstukken van de Europese 
samenwerking en met name met de culturele, de economische en sociale en de 
politieke en parlementaire problemen. In deze commissies komen betrekke
lijk regelmatig de terzake deskundige leden van de verschillende nationale 
groepen bijeen om inlichtingen en ervaringen uit te wisselen en de actuele 
vraagstukken te bestuderen. Ook de Luxemburgse en Straatburgse 
christen-democratische fracties vergaderen regelmatig. 

Nadrukkelijk is het Uitvoerend Comité voorts statutair naast het toe
zicht op de propaganda-middelen belast met de organisatie van een uit
wisseling van documenten en informatie tussen de nationale groepen met 
betrekking tot de belangrijke nationale en internationale vraagstukken. 

Hoewel zekere contacten met buiten-Europese landen bestaan, zijn de 
Nouvelles Equipes Internationales toch allereerst een Europese organi
satie. Naast het vergelijkenderwijs zeer bevredigend functionneren van 
haar organen is dit wellicht de voornaamste oorzaak voor het ontbreken 
van afzonderlijke pogingen als bij de socialisten en liberalen om tot speci
fiek Klei.n-Europese verbanden te komen. In dit verband moet overigens 
nog worden gememoreerd, dat terwijl het socialistische contact in Benelux
verband - vrijwel - geen betekenis had, enige jaren geleden reeds het 
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christen-democratische overleg (voor ons land beperkt tot de Katholieke 
Volkspartij) in een permanente contact-commissie in het algemeen be
vredigend werkte. 

Overzien wij in het licht van het vorengaande het politieke terrein in 
West-Europa in het algemeen en dat in Klein-Europa in het bijzonder dan 
moet de in het oog springende gevolgtrekking zijn, dat er naar de mens 
gesproken geen reële mogelijkheden aanwezig zijn voor een afzonderlijk, 
doeltreffend protestants-christelijk politiek optreden. De ontwikkeling, of 
liever het uitblijven hiervan na Königswinter, waar immers in de zomer 
van 1951 vertegenwoordigers van de Antirevolutionaire partij en van de 
Christelijk-Historische Unie met enkele Duitse en Zwitserse protestantse 
politieke voormannen in beginsel besloten een Protestantse Vereniging 
voor Christelijke Politiek in Europa op te richten, onderstreept dit nog 
eens duidelijk. 

Zo moest dan ook sindsdien steeds dringender de vraag worden gesteld 
of samenwerking in breder, in algemeen christelijk verband niet moest 
worden gezocht; waarbij de gedachten als vanzelf, èn gegeven ons politiek 
verleden in Nederland zelf èn gezien de huidige goede samenwerking van 
onze mannen in de christen-democratische fracties te Luxemburg en te 
Straatsburg, uitgingen naar de Nouvelles Equipes Internationales. Na rijp 
beraad kwam tenslotte het Centraal Comité van Antirevolutionaire Kies
verenigingen - evenals de leiding van de Christelijk-Historische Unie -
tegen het einde van het vorige jaar tot het besluit tot de Nederlandse 
groep van de Nouvelles Equipes toe te treden. Ik acht dit zonder reserves 
een wijs en te rechter tijd genomen besluit. 

Niet alleen wordt aldus het reeds aanwezig protestants-christelijk ele
ment in de Nouvelles Equipes in niet onbelangrijke mate versterkt en op 
deze wijze onderstreept, dat wij als christenen, ook bij verschil van con
fessie, gezamenlijk een boodschap hebben voor dit Europa, maar tevens 
komen door het leggen van deze organisatorische band belangrijke moge
lijkheden tot contact, gesprek, overleg, informatie, documentatie en propa
ganda voor eigen beginselen ter beschikking van de Antirevolutionaire 
partij. Op deze wijze ook worden nieuwe wegen gebaand voor antirevolu
tionaire mannen en vrouwen om de zo dringend nodige internationale 
ervaring op te doen en eigen overtuiging te louteren door confrontatie 
met de werkelijkheid in den vreemde. Willen wij antirevolutionairen onze 
van Godswege opgedragen taak en roeping ook op het Europese politieke 
erf getrouw zijn, dan is naar de mens gesproken de samenwerking in de 
Nouvelles Equipes Internationales met behoud van eigen zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid onder de gegeven omstandigheden de enig moge
lijke, de enig werkelijke doeltreffende weg daartoe. 

Of er dan geen bezwaren, moeilijkheden of zelfs gevaren zijn ? Stellig, 
gelijk deze bij ieder menselijk bedrijf overvloedig voorhanden zijn. Het is 
immers algemeen bekend, dat er tussen de rooms-katholieke politieke be
ginselen en de onze zeer belangrijke verschillen bestaan, welke deels van 
fundamentele aard zijn. Bovendien wordt in de landen van Klein-Europa 
door velen een opvatting in zake het overheidsgezag gehuldigd, welke de 
onze niet kan en mag zijn. 
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En juist deze overheidsopvatting is, gelijk Donne: in z!jn bespreking 
van het voorontwerp voor de Europese Gemeenschap mtvoeng heeft uiteen" 
gezet, op het ogenblik een zaak van primordiale betekenis. Het zal im
mers zowel bij de opzet als bij de uitwerking van het statuut dezer ge
meenschap in eerste aanleg vooral gaan om de· visie, welke men op het 
overheidsgezag en daaruit voortvloeiende op de verhouding tussen regering 
en volksvertegenwoordiging heeft. 

Nu is de zaak deze, dat èn in Frankrijk èn in Italië èn in West
Duitsland de christen-democraten. hebben medegewerkt aan de vastlegging 
van het beginsel van de volkssouvereiniteit in de respectieve grondwetten 
van die staten. Terwijl de Belgische Christelijke Volkspartij in haar be
faamde Kerstprogram van 1945 zelfs de volkssouvereiniteit met zoveel 
woorden onderschreef als "de grondstelling van een democratie". Slechts 
de Nederlandse partijen hebben in deze van oudsher bij voortduring een 
krachtig positief geluid van tegenovergestelde strekking laten horen. Overi
gens bedenke men wel, dat het bij de christen-democraten beslist niet gaat 
om wat Anema (De Standaard van 30 Mei, 13 en 27 Juni 1934) genoemd 
heeft de "volkssouvereiniteit in wijsgerig-staatsrechtelijke betekenis", 
waarbij de bron van het gezag wordt gezocht niet in God, maar in de 
autonome, zichzelf genoegzame mens, een door ons volstrekt verworpen 
en te verwerpen opvatting, maar om de "volkssouvereiniteit in positief
staatsrechtelijke zin", waarbij het gaat om de vraag, aan wie in een be
paald land met een gegeven historische ontwikkeling rechtens "het laatste 
woord" toekomt. 

Maar dat neemt niet weg, dat ook de christen-democraten, al gaan zij 
bij lange niet zo ver als de door hen in deze veelal met klem bestreden 
liberalen, socialisten en communisten, naar onze overtuiging in de practijk 
van het parlementaire stelsel beslist op de verkeerde weg zijn, mede te 
wijten aan hun meegaan met het beginsel van de volkssouvereiniteit. Als 
zeer sprekend voorbeeld van wat ik op het oog heb, wijs ik op de volgende 
bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van de M.R.P.-groep in de 
Assemblée Nationale. De fot de M.R.P. behorende ministers zijn gebonden 
voortdurend contact met de groep en haar leden te onderhouden ; zij moe
ten zoveel mogelijk, alvorens tot een definitieve uitwerking van door hen 
in te dienen wetsontwerpen over te gaan, deze in grote lijnen aan de groep 
voorleggen. Zijn er bezwaren, dan wordt de betreffende minister in de 
gelegenheid gesteld zijn inzichten in de vergadering van de groep toe te 
lichten; behoudens beroep op het Uitvoerend Comité van de M.R.P. door 
de minister beslist de vergadering der groep over het al-dan-niet indienen 
van het aangevochten ontwerp. Aan het Uitvoerend Comité komen regle
mentair ook de beslissingen inzake alle doctrinaire en voorts inzake zeer 
belangrijke practisch-politieke kwesties toe. Kortom : de partij lastgeefster, 
de groep en de minister mandatarissen van de partij I 

Hier is derhalve sprake van een van de onze· principieel afwijkende 
visie op de politieke partij; haar betelá~nis, taak en functies in het politieke 
leven. Meer of minder verwante visies treffen wij ook aan in Belgische, 
Italiaanse en West-Duitse christen-democratische kringen, al is de prac
tijk- ook in Frankrijk ..:._ in de regel zeker met de geest dezer bepalingen 
in duidelijke strijd. . 

Zonder twijfel gaat het hier om zeer gewichtige zaken, welke onze volle 
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aandacht behoeven. Zonder twijfel ook wacht ons in deze een zware en 
verantwoordelijke taak om voor onze principiële overtuiging door woord 
en geschrift weerklank en ingang te vinden. Dat de karakteristieken van 
de Nederlandse parlementaire practijk daarbij tevens de nodige aandacht 
moeten ontvangen, spreekt wel van zelf. 

Een uitzichtsloze taak? Integendeel, in de verschillende uitspraken van 
de Nouvelles Equipes en in de programs der christen-democratische par
tijen liggen tal van punten, welke mijns inziens uiterst vruchtbare aan
knopingspunten kunnen vormen. Zo erkent het door Guido Gonello in 
1946 toegelichte Italiaanse christen-democratische program met de grootste 
nadruk God als de bron v,m alle gezag; de vooral door zekere intellec
tuelen gepropageerde en gestimuleerde parlementaire practijk wordt door 
mannen van groot gezag als Mario Einaudi met kracht en niet zonder 
succes bestreden. Tijdens de opstelling van de Franse grondwet verdedig
de de M.R.P. helaas tevergeefs - een voorstel de eigen rechten van 
alle natuurlijke gemeenschappen, buiten de staat om bestaande en noch 
ondergeschikt aan noch te identificeren met de staat, grondwettelijk te er
kennen en op deze wijze de bevoegdheden van de staat een duidelijke 
grens te stellen. Voegen wij hier nog de uitspraak van de Nouvelles 
Equipes aan toe, dat de opvoeding allereerst taak van het gezin is en dat 
de staat in deze slechts een aanvullende functie heeft, wijzen wij tenslotte 
op de opvattingen der West-Duitse christen-democraten inzake bezits
vorming, dan hoop ik er in geslaagd te zijn, zij het summierlijk, aan te 
tonen, dat door mij bedoelde vruchtbare aanknopingspunten er inderdaad 
zijn. 

Tevens zal het duidelijk zijn geworden, dat de weg naar een eventuele 
Europese christen-democratische partij formatie èn zeer lang èn zeer moei
lijk begaanbaar is. Alle boven gememoreerde obstakels als verschillen in 
beginsel, structuur, positie, politiek en sociaal klimaat zouden zich hierbij 
in meerdere of mindere mate voordoen. In dit verband moet echter de 
vraag worden gesteld of werkelijk moet worden gestreefd naar een Euro
pese partij formatie in de "monolitische" zin van het woord. 

Het komt mij vooralsnog voor, dat dit niet alleen niet noodzakelijk, 
maar ook niet wenselijk is, ja zelfs schadelijk zal werken. Een goed 
functionnerende, op onderling vertrouwen en wederzijds respect geba
seerde, federatieve samenwerking is mijns inziens de juiste vorm van 
christen-democratische Europese "partijvorming". Een dergelijke, mits wel
toegeruste, organisatie bergt alle mogelijkheden in zich voor het voeren 
en ondersteunen van een krachtige christelijke politiek in Europa, zonder 
dat de vele levende nationale krachten door een al te stevige omarming 
worden verstikt. 

Ernstige overweging verdient het mijns inziens voorts, te trachten bin
nen het raam van de Nouvelles Equipes Internationales te komen tot 
een hechter onderling contact tussen de protestantse christenen. Welke 
vorm - werkgroep, studiecentrum of anderszins hiervoor het meest 
geëigend is, zal het hierover te voeren overleg moeten uitwijzen. In ieder 
geval zal er ernstig naar gestreefd moeten worden ook de Noorse en Zwit
serse geestverwanten bij dit contact te betrekken alsmede geestverwante 
politici uit andere Europese landen als Groot-Brittannië. Voorts zal de 
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deels rijke ervaring, terzake van internationale contacten reeds opgedaan 
door de Protestants-Christelijke Arbeiders Internationale en andere maat
schappelijke, culturele en jongeren-organisaties stellig niet onbenut mogen 
blijven. 

Tenslotte nog een enkele opmerking over de in eigen antirevolutionair 
huis te treffen voorzieningen. In het rapport van het College van Advies 
over Europese Integratie is reeds gewezen op de dringende noodzaak 
van bepaalde veranderingen op het secretariaat van het Centraal Comité 
en de Dr Abraham Kuyperstichting. Inmiddels is het Centraal Comité 
al overgegaan tot het benoemen van enkele, voor het werk in de Nouvelles 
Equipes vereiste commissies, met name voor politieke, sociaal-economische 
en defensie-aangelegenheden. 

Er is echter nog een vraagstuk, dat onze volle aandacht en denkkracht 
behoeft. Ik bedoel het vraagstuk hoe te vermijden, dat de Europese pro
blematiek een zaak van de somtijds nolens volens hierbij direct betrokken 
enkelingen blijft, hoe met andere woorden ons gehele meelevende anti
revolutionaire volk hierbij te betrekken. Ik ben er mij van bewust, dat dit 
probleem eigenlijk een onderdeel vormt van het veel algemener, uiterst 
gecompliceerde vraagstuk van de interne politieke meningsvorming. Het 
is verre van mij deze zo brandende kwestie thans te gaan bespreken. Maar 
gezien de grote belangen, die hier op het spel staan, wil ik er toch op 
wijzen, dat er door onze partijleiding in al haar geledingen bij voortduring 
en met alle kracht zal dienen te worden gezocht naar wegen en middelen 
om het meelevende antirevolutionaire volk zo nauw als mogelijk te be
trekken bij het benaderen en aanpakken van de hedendaagse problematiek 
en niet in de laatste plaats bij de Europese! 

Opdat onze getuigenis en onze arbeid èn op nationaal èn op inter
nationaal terrein waarlijk door gebed en daad kan worden gedragen door 
een mondig antirevolutionair volk. Opdat een ieder, die de Christus ook 
op het politiek terrein wil belijden, in eigen verantwoordelijkheid, staande 
op de plaats waar hij werd gesteld, kan medewerken aan de gemeen
schappelijke taak, die op het Christelijk Europa rust: de heilighouding 
van het recht, de bestrijding van het paganisme, de ering van het mense
lijke in de menselijke samenleving en de hooghouding van de ere Gods! 

* 

DE TOENEMING DER BEVOLKING IN NEDERLAND 

DOOR 

DR A. A. L. RUTGERS 

De bevolkingstoeneming in Nederland is een der voornaamste factoren 
hij de grote vraagstukken, die het politieke leven op dit ogenblik beheersen. 

Deze problemen zijn van financieel-economische en sociale aard. Bij de 
jongste kabinetsformatie is dit van antirevolutionaire zijde met nadruk 
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op de voorgrond gesteld. Genoemd kunnen worden de werkgelegenheid, de 
handhaving van het welvaartspeil, de loon- en prijspolitiek, het evenwicht 
van de betalingsbalans, de woningbouw, de industrialisatie en de emigratie. 
Al deze problemen danken hun ernstig en duurzaam karakter boven alles 
aan de voortdurende bevolkingstoeneming. 

Deze toeneming vraagt jaarlijks nieuwe plaatsen in het arbeidsproces 
voor enige tienduizenden. 

Deze toeneming vraagt jaarlijks een uitbreiding van de woningvoorraad 
voor duizenden gezinnen en vele nieuwe kerken, scholen en andere ge
bouwen. 

Deze toeneming doet de verhouding tussen het productieve en het on
productieve deel (kinderen en ouden van dagen) der bevolking van jaar 
tot jaar ongunstiger worden, zodat de productiviteit per hoofd der arbei
dende bevolking moet toenemen, wil het voor ieder beschikbare deel 
niet afnemen en het welvaartspeil dalen. 

Deze toeneming legt een zware druk op de betalingsbalans, daar het 
Nederlandse landbouwareaal beperkt is en Nederland arm is aan grond
stoffen, zodat van jaar tot jaar meer moet worden ingevoerd. 

Deze toeneming dwingt tot sterke uitbreiding van de industrialisatie om 
werkgelegenheid te scheppen en om meer producten te verkrijgen voor 
de export, waarmede de import moet worden betaald. 

Deze toeneming, om niet meer te noemen, leidt tot een voor Nederland 
ongekend hoge emigratie, waarbij vele energieke en vakbekwame elemen
ten Nederland verlaten om elders betere bestaansmogelijkheden te zoeken. 

De betekenis van het bevolkingsvraagstuk uit economisch, sociaal en 
politiek oogpunt behoeft derhalve geen nader betoog. Voor een verant
woord en vooruitziend beleid moeten Regering en volksvertegenwoordiging 
zich voortdurend rekenschap geven van de te verwachten bevolkingsgroei, 
teneinde de maatregelen op lange termijn daarop te kunnen baseren. 
Tevens blijkt, dat het hier weliswaar gaat om de verzameling en rang
schikking van statistische gegevens, waarbij met behulp van wetenschap
pelijke methoden op grond van de ontwikkeling in het verleden verwach
tingen, prognosen voor de toekomst worden berekend, maar dat de be
langrijkste vragen eerst daarna aan de orde komen. Met de cijfers van 
verleden en heden en met de verwachtingen voor de toekomst voor ogen 
moet antwoord worden gezocht op de vraag, welke maatregelen op ieder 
der genoemde gebieden de Regering moet nemen om de ontwikkeling in 
de juiste banen te leiden. 

Het is niet de bedoeling van dit artikel dieper in te gaan op deze vraag 
en aan te geven welke concrete maatregelen van antirevolutionaire zijde 
bepleit moeten worden; al worden aan het slot enkele algemene gezichts
punten aangestipt. Hoofdzaak is ons rekenschap te geven van de bevol
kingstoeneming in het verleden en van de verwachtingen, welke de statis
tiekbeoefenaars koesteren betreffende het beloop der bevolking in de 
komende dertig jaren. De gegevens daarvoor zijn ontleend aan de publi
caties van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder de titels Bereke
ningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse bevolking (Ui tg. 
W. de Haan N.V., Utrecht, December 1951, prijs f 6.90) en Statistiek 
oz•an de buitenlandse migratie 1950-1952 (Idem, December 1953, prijs 
f 9.75). 
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Oppervlakkig beschouwd schijnt het voorspellen van de toekomstige 
loop van de Nederlandse bevolking zeer eenvoudig. Het gaat er immers 
alleen om, te voorspellen met welk percentage deze bevolking van jaar tot 
jaar zal toenemen. Welnu, deze toeneming wordt door slechts drie factoren 
beheerst: het aantal levendgeborenen per duizend inwoners, het aantal 
sterfgevallen per duizend inwoners en het verschil tussen vertrek uit 
Nederland (emigratie) en aankomst in Nederland (immigratie). Over ieder 
van deze grootheden verschaft het Centraal Bureau voor de Statistiek ons 
voortreffelijke statistieken, zodat het een betrekkelijk eenvoudige rekensom 
wordt. 

Zo eenvoudig is het probleem echter niet. Want de statistieken hebben 
betrekking op het verleden en niemand kan met zekerheid zeggen, dat alles 
in de toekomst evenzo zal verlopen als in het verleden. Ja, wij kunnen 
het zelfs sterker zeggen: met zekerheid kan worden gezegd, dat bepaalde 
lijnen uit het verleden niet zonder correctie kunnen worden doorgetrok
ken in de toekomst. Een enkel voorbeeld kan dit duidelijk maken. De 
sterftekansen van de Nederlandse bevolking zijn in de laatste halve eeuw 
belangrijk en vrij regelmatig gedaald, de gemiddelde levensduur van de 
bevolking is in deze periode met 20 jaar toegenomen. Het is duidelijk, dat 
deze stijging niet onbepaald kan doorgaan en dat dus de lijn, die van jaar 
tot jaar weergeeft het aantal overledenen per duizend inwoners alleen reeds 
om deze reden in de toekomst een ander verloop zal hebben dan in het 
verleden. 

Uit dit voorbeeld, dat met tal van andere zou kunnen worden vermeer
derd, blijkt, dat men voor een voorspelling van de toekomstige loop der 
bevolking niet volstaan kan met een eenvoudige doortrekking van de 
lijnen van het verleden. Een veel verder gaande ontleding van de factoren, 
die hier een rol spelen, is nodig en een verfijning van de methoden om de 
toekomstige bevolkingsaanwas en bevolkingssamenstelling te bepalen. 

Dat het berekenen van de loop der bevolking geen eenvoudig vraagstuk 
is, waarop met wiskundige zekerheid een antwoord kan worden gegeven, 
blijkt ook uit de zeer uiteenlopende schattingen, welke in de loop der 
laatste dertig jaren gemaakt zijn. De publicatie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek over de toekomstige loop der bevolking vermeldt een 
twintigtal van zulke schattingen, die voor het jaar 1960, om ons daartoe te 
bepalen, uiteenlopen van 9.5 tot 11.5 millioen inwoners. 

Een ernstige moeilijkheid bij het voorspellen van de toekomstige loop 
van het aantal geboorten en sterfgevallen in Nederland ligt in het feit, dat 
het verloop in de jaren 1938-1951 als gevolg van de wereldoorlog geheel 
anders is geweest dan op grond van het verloop in de daaraan vooraf
gaande decenniën mocht worden verwacht. Algemeen bekend is de meest 
sprekende afwijking, het ongekend hoge aantal geboorten in 1946. Van 
een zonder meer doortrekken van de lijnen der laatste tien jaren naar de 
toekomst kan dan ook geen sprake zijn. 

In de meergenoemde publicatie van het Centraal Bureau voor de Statis
tiek wordt daarom uitvoerig gehandeld over de toegepaste methode en 
de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen. Elke prognose op 
dit gebied moet van een aantal veronderstellingen uitgaan. Het is een van 
de verdiensten van deze publicatie, dat deze veronderstellingen zeer duide
lijk worden uiteengezet en dat op grond daarvan, al naar gelang van de 
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veronderstellingen, maxima en minima worden aangegeven voor de ver
wachtingen. 

In het voorbericht van de publicatie laat de Directeur-Generaal van de 
Statistiek bovendien een waarschuwend geluid horen over de betekenis van 
deze verwachtingen, waar hij schrijft: "Het spreekt vanzelf, dat de eind
cijfers der thans gemaakte prognose geenszins als een voorspelling inzake 
de toekomstige loop der bevolking mogen worden beschouwd. De uitkom
sten geven slechts een aantalontwikkelingsmogelijkheden, en aangezien 
de bij de berekeningen gebruikte veronderstellingen en combinaties daar
van als maxima en minima zijn te beschouwen, zal de werkelijke groei 
der bevolking zich met zeer grote mate van waarschijnlijkheid binnen deze 
uitersten bewegen. Op grond van deze uitersten is tevens een "werk
gemiddelde" berekend, dat als richtlijn voor de practijk kan worden aan
vaard." 

Het zou te ver voeren, de door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gevolgde methode en de gemaakte veronderstellingen in bijzonderheden 
weer te geven. Volstaan moge worden met de hoofdlijnen daarvan te 
schetsen. 

De toeneming der bevolking door geboorten werd afgeleid uit het 
aantal gehuwde vrouwen in samenhang met de specifieke huwelijksvrucht
baarheid voor de verschillende leeftijdsgroepen. Op grond van de sterf te
tabellen, zoals deze ook bij verzekeringmaatschappijen in gebruik zijn, kan 
met voldoende nauwkeurigheid worden bepaald, hoeveel huwbare vrouwen 
er in de komende 20 jaren zullen zijn. Op grond van het verleden kan 
een schatting gemaakt worden van het percentage gehuwden daaronder 
en van de huwelijksvruchtbaarheid der verschillende leeftijdsgroepen. Aan 
de hand van deze schattingen kan dan het te verwachten aantal geboorten 
in de komende jaren worden bepaald. 

De tegenover de vermeerdering der bevolking door geboorten staande 
afneming door sterfte kan voor de toekomst evenmin met wiskundige 
zekerheid worden benaderd. Rekening houdende met alle bekende factoren 
is het Centraal Bureau voor de Statistiek bij zijn berekening uitgegaan 
van een gelijkblijvend sterftepercentage in de jaren 1950--1980 en wel 
op basis van de sterftetafels 1947-1949. Dit betekent niet, dat een 
constant blijvende sterfte voor alle leeftijdsgroepen en in alle jaren de 
meest waarschijnlijke ontwikkeling wordt geacht, maar alleen, dat, gelet 
op alle te verwachten afwijkingen naar boven en naar beneden, het gebruik 
van de genoemde sterftetafels redelijk aanvaardbaar moet worden geacht. 

Ten aanzien van de derde factor, die mede bepalend is voor het toe
komstige beloop van de bevolking, de emigratie na aftrek van de immi
gratie, is het te enenmale onmogelijk voorspellingen te doen. De cijfers 
in het verleden en met name in de onmiddellijk achter ons liggende jaren 
zijn zeer uiteenlopend en geven bovendien geen basis voor de toekomst, 
omdat de omvang der emigratie afhankelijk is van allerlei omstandigheden 
in binnen- en buitenland, die een onberekenbaar karakter dragen. Het 
enige wat hier statistisch mogelijk is, is te berekenen wat het gevolg 
zou zijn voor het beloop der bevolking, wanneer jaren achtereen een be
paald aantal emigranten vertrekt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
heeft zulk een berekening uitgevoerd voor de jaren 1950--1980 voor een 
veronderstelde emigratie van 50.000 personen per jaar van dezelfde samen-
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stelling als de emigratie der laatste jaren naar de voornaamste emigratie
gebieden. Het totale effect van een dergelijke constant volgehouden emi
gratie zou zijn, dat de bevolkingssterkte in 1980 rond 2 millioen zielen 
geringer zou zijn dan zonder emigratie het geval zou zijn. 

Tot welke co.nclusies komt nu het Centraal Bureau voor de Statistiek 
ten opzichte van het te verwachten beloop der bevolking? 

V ooreerst moet opgemerkt, dat de berekeningen uitsluitend gebaseerd 
zijn op het van jaar tot jaar te verwachten aantal geboorten en sterf
gevallen. Het onberekenbare emigratie-overschot is daarbij ter zijde ge
laten. Op grond van de jaarlijks inderdaad plaatsvindende emigratie en 
immigratie zullen de cijfers later gecorrigeerd moeten worden. Dat een 
geregeld voortgaande emigratie het eindcijfer na 30 jaar zeer belangrijk 
zal doen dalen, blijkt uit de bovengenoemde vermindering met 2 millioen 
zielen in 1980, wanneer jaarlijks 50.000 personen zouden emigreren. 

In dit verband is ook de loop van zaken in Indonesië van bijzondere 
betekenis geweest. Deze heeft tot de snelle bevolkingstoeneming in de na
oorlogse jaren krachtig medegewerkt. 

In de jaren 1946--1952 vertrokken rond 457.000 personen uit Neder
land, maar daartegenover staat, dat in diezelfde zeven jaren rond 394.000 
personen binnenkwamen, waarvan rond 120.000 uit Indonesië, ongerekend 
de 13.000 Ambonnezen. 

Wordt deze repatriëring uit Indonesië buiten beschouwing gelaten, dan 
is er in deze jaren een gemiddeld emigratie-saldo van ruim 26.000 per
sonen per jaar, waarvan bijna 44.000 in 1951 en bijna 55.000 in 1952. 

Voor de totale bevolkingssterkte komt het Centraal Bureau voor de 
Statistiek in 1951 op grond van de gemaakte veronderstellingen tot de 
volgende schattingen voor de periode 1950--1980. 

Datum 
1 Jan. 1955 
1 Jan. 1960 
1 Jan. 1970 
1 Jan. 1980 

Minimumtaxatie 
10.654.000 
11.143.000 
11.835.000 
12.260.000 

Maximumtaxatie 
10.665.000 
11.252.000 
12.433.000 
13.812.000 

Werkgemiddelde 
10.610.000 
11.198.000 
12.134.000 
13.036.000 

Zonder rekening te houden met de mogelijke invloed van emigratie en 
immigratie wordt dus na 1960 in ronde cijfers een toeneming der be
volking verwacht met een millioen per 10 jaar, zodat in 1980 een totale 
bevolkingssterkte van 13.000.000 bereikt zou worden. 

Hierboven werd reeds aangehaald de waarschuwing van de Directeur
Generaal van de Statistiek in 1951, dat deze cijfers met voorzichtigheid 
gebruikt moeten worden, daar van een aantal veronderstellingen moest 
worden uitgegaan. De sedert gepubliceerde cijfers over 1951 en 1952 
bevestigen deze waarschuwing, daar de veronderstellingen over het be
loop van geboorte- en sterftecijfers voor deze jaren niet geheel overeen
komen met de werkelijkheid. Verondersteld was een daling der geboorte
cijfers per 1.000 inwoners van 22.7 per duizend in 1950 tot 19.6 in 1952. 
In werkelijkheid gaven 1951 en 1952 nog geboortecijfers van 22.3 en 22.4 
per dUlzend inwoners. Iets dergelijks vertonen de sterftecijfers. Veronder
steld was in verband met de veroudering der bevolking een zeer langzame 
stijging van het sterftecijfer per 1.000 inwoners van 7.9 per duizend in 
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1950 tot 8.1 in 1952. In werkelijkheid daalde het sterftecijfer tot 7.3 in 
1952. Deze afwijking in het sterftecijfer spreekt te sterker in het licht van 
de opmerking op blz. 37 van de meergenoemde publicatie, dat voor de 
eerste jaren der beschouwde periode met ietwat te gunstige sterftekansen 
rekening is gehouden. Hoewel uit deze afwijkingen over de eerste jaren 
der prognose nog geen verder gaande conclusies getrokken mogen wor
den, zijn zij een nieuwe waarschuwing, de op grond van verwachtingen 
berekende cijfers met voorzichtigheid te gebruiken. Wat daarvan zij, voor
lopig blijven de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende 
cijfers, afgezien van migratie-invloeden, de meest waarschijnlijke voor 
het toekomstig beloop der bevolking. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft niet alleen berekend, hoe 
de totale bevolkingsgroei in de jaren 1950--1980 vermoedelijk zou ver
lopen, maar tevens een berekening gegeven over de in deze jaren te ver
wachten bezetting der lagere scholen, en over de verdeling van de be
volking over de verschillende leeftijdsgroepen. 

Als gevolg van het hoge geboortecijfer van 1946 treedt in 1953 een top 
op in het aantal 6-jarigen. In 1953 zou hun aantal 40 % meer bedragen 
dan in 1950, om daarna weder snel te dalen, tot in 1959 weder ongeveer 
het aantal van 1950 is bereikt. De totale schoolbevolking zal naar ver
wachting het hoogst zijn in 1957-1961, om daarna in enkele jaren van 
30 % boven 1950 te dalen tot ongeveer 12 % boven 1950. 

De verdeling van de bevolking over de leeftijdsklassen levert als be
langrijkste gegeven de verwachting van een verdere veroudering van de 
hevolking. Personen boven de 65 jaar vormden in 1950 7.7 % der be
volking, maar zullen in 1980 naar verwachting 11.1 1'0 uitmaken. Ook de 
groep van 55-65-jarigen stijgt in deze 30 jaar van 8.1 % tot 9.9 %. 

De te verwachten toeneming der bevolking met een millioen zielen per 
tien jaren in de komende dertig jaar schijnt onrustbarend met het oog op 
de te verwachten economische en sociale gevolgen. Men moet echter niet 
vergeten. dat reeds meer dan vijftig jaar de toeneming in ditzelfde tempo 
heeft plaats gevonden. Omstreeks 1900 bedroeg de bevolking in ronde 
cijfers vijf millioen en in 1950 tien millioen, dus eveneens een toeneming 
met een millioen zielen per tien jaren, waarbij het migratie-overschot in 
deze periode gemiddeld slechts één duizend personen per jaar bedroeg. 
In die periode is Nederland ondanks twee wereldoorlogen in staat ge
bleken aan deze bevolking een bestaan te verschaffen zonder dat het alge
meen welvaartspeil daarbij is gedaald. Het valt niet te voorspellen of dit 
in de komende dertig jaar weder bereikt zal kunnen worden, maar er is 
geen reden daaraan te wanhopen. 

In dit verband zij opgemerkt, dat geen objectieve maatstaf bestaat om 
te bepalen, tot welke hoogte de bevolkingsdichtheid kan stijgen zonder het 
welvaartspeil in gevaar te brengen. Ook laat de wetenschap ons in de 
steek, wanneer de vraag moet worden beantwoord, waar op grond van 
zuiver economische motieven, dus bijvoorbeeld om het hoogste welvaarts
peil te bereiken, het optimum, dus het meest ideale peil, voor de be
volkingsdichtheid ligt. En zelfs als dit mogelijk zou zijn, moet de christen 
zich er rekenschap van geven, dat hier allerlei zedelijke motieven mee
spreken, en dat de grootst mogelijke materiële welvaart of weelde op 
zichzelf genomen geen christelijk ideaal is. Hoe dit zij, als vaststaande 
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kan worden aangenomen, dat een onbegrensde bevolkingsgroei op het 
beperkte grondgebied van Nederland niet mogelijk is, en dat reeds nu 
rekening moet worden gehouden met het mogelijkerwijs bereiken van de 
grens, waarbij geen voldoende werkgelegenheid meer zou bestaan en het 
welvaartspeil ernstig zou moeten dalen. 

Het is zonder meer duidelijk, dat ook vóór het bereiken van deze 
grens het verschaffen van een bestaan aan de groeiende bevolking met 
behoud van het welvaartspeil voortdurend moeilijker zal worden naar
mate de bevolkingsdichtheid in Nederland verder toeneemt. In de ge
dachtenwisseling tussen Regering en Staten-Generaal, met name in de 
Industrialisatie-nota's, is dit een communis opinio gebleken. Daarom zullen 
alle zeilen moeten worden bijgezet, teneinde een daling van het welvaarts
peil te voorkomen. 

Over de richti.ng, welke daarbij moet worden ingeslagen, bestaat in 
hoofdzaak geen verschil van mening. Van de landbouwsector is nog wel 
productieverhoging te verwachten, maar geen vermeerdering van werk
gelegenheid. De uitbreiding der landbouwgronden is nauwelijks voldoende 
om het verlies door uitbreiding van steden en dorpen en door aanleg van 
verkeerswegen te compenseren, en de mechanisatie vermindert de hehoefte 
aan arbeidskrachten. De werkgelegenheid zal in hoofdzaak gevonden moe
ten worden in een verder gaande industrialisatie, en daarnaast in het 
dienstenverkeer (handel, scheepvaart, luchtvaart enz.). Met het oog op 
de noodzaak van toenemende export en handhaving van evenwicht in de 
betalingsbalans is een toenemende arbeidsproductiviteit per hoofd mede 
van groot belang. 

Bijzandere aandacht verdient in verband met de boven gegeven cijfers 
de emigratie. Niet zozeer om het onmiddellijk effect als wel om de gunstige 
gevolgen op de lange duur. Daar vast staat, dat de bevolkingsgroei van 
Nederland niet onbeperkt kan voortgaan zonder bedenkelijke sociale ge
volgen, is juist het treffen van maatregelen voor een verder gelegen toe
komst, voor onze kinderen en kindskinderen, van het meeste belang. Wel
iswaar zijn ook aan emigratie bezwaren verbonden voor de Nederlandse 
economie, zoals het wegtrekken van bijzondere energieke personen met 
medeneming van kapitaal en met verlies van de aan hun opleiding bestede 
kosten, maar ook alle andere maatregelen zijn niet vrij van bezwaren. 
Zo brengen industrialisatie en verhoging van de arbeidsproductiviteit het 
gevaar mede van massificering en van schade aan de persoonlijkheid van 
de arbeider. 

De problemen, welke de voortdurende bevolkingsgroei stelt, staan aan 
de Regering duidelijk voor ogen. Over de richting, waarin de oplossing 
gezocht moet worden, bestaat tussen Regering en volksvertegenwoordiging 
in hoofdzaak eenstemmigheid. De taak van de Antirevolutionaire partij 
op dit gebied is zeker niet in de laatste plaats, er voor te waken, dat de 
Regering zich daarbij niet begeeft buiten de taak van de overheid, maar 
aan de zelfwerkzaamheid der maatschappelijke krachten ruimte laat en 
de daarvoor nodige voorwaarden zoveel in haar vermogen ligt in het leven 
roept. Wat daarvoor moet geschieden en moet worden nagelaten ligt 
echter buiten het bestek van dit artikel. 

* 
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De Berlijnse conferentie van de ministers van Buitenlandse Zaken van 
de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sowjet-Unie 
heeft duidelijk gemaakt, dat de toestand in Europa voor onbepaalde tijd 
zal blijven, zoals hij is. Ten aanzien van het Duitse probleem werd niets 
bereikt. De Sowjet-Unie wenste een hereniging van Duitsland niet te 
doen voorafgaan door vrije verkiezingen en zij weigerde een herenigd 
Duitsland vrij te laten in zijn internationale betrekkingen. Het Westen 
kon daarin onmogelijk toestemmen. Vrije verkiezingen zijn nodig, om 
Duitsland te behoeden voor het lot ener" volksdemocratie". Neutralisering 
is onaanvaardbaar, omdat de Europese defensie de Duitse mankracht 
niet kan missen. 

Verhindering van de Europese Defensie Gemeenschap is en blijft het 
naaste doel der Sowjet-politiek. Op tal van manieren heeft Moskou de 
laatste jaren daartegen gestreden. Minister Molotow richtte in Berlijn 
zijn voornaamste aanvallen tegen de EDG. De Noord-Atlantische Ver
drags-Organisatie begon hij bijna als een "fait accompli" te accepteren. 
Zelfs zond hij later een nota rond, waarin hij voorstelde, dat de Sowjet
Unie tot de NAVO zou worden toegelaten. Dan zou deze organisatie 
haar "agressieve" karakter verliezen. Er school ironie in het feit, dat 
de nota verzonden werd op 1 April. 

In Berlijn trad verder aan den dag, dat de Russen ook niet bereid zijn, 
Oostenrijk op te geven. Hoewel het 'Vesten zich bereid verklaarde 
het staatsverdrag te ondertekenen volgens de Russische lezing, stelde 
Molotow een geheel nieuwe eis: Russische troepen zouden het recht moe
ten verkrijgen, om ook na de sluiting van het verdrag in Oostenrijk ge
legerd te blijven. Voor de Oostenrijkers was het een felle slag. 

Tijdens de gehele Berlijnse conferentie heeft Molotow gepoogd, erken
ning te verkrijgen voor communistisch China als één der vijf Grote 
Mogendheden. Hij slaagde daar niet rechtstreeks in. Het besluit der 
Grote Vier, in Genève een conferentie over Korea en Indo-China te hou
den met deelneming van communistisch China, werd door vele Amerikanen 
gezien als een eerste stap op de weg naar die erkenning, hoewel minister 
Dulles terecht er op kon wijzen, dat hij van Molotow zwart op wit had, 
dat zulks niet aldus zou kunnen worden uitgelegd. 

Waarom stemde Dulles dan toe in Genève? Terwille van Frankrijk. 
Minister Bidault gedroeg zich in Berlijn uitermate loyaal en solidair, maar 
zijn regering wenste te onderhandelen over de Indochinese oorlog. Hij 
moest met iets dergelijks thuis komen. Hoewel niemand nog zag, wat 
Genève op dit punt zou kunnen bereiken technisch is een wapenstil
stand in Indo-China bijvoorbeeld veel moeilijker te verwezenlijken dan 
in Korea het geval was; vrede in Indo-China zal onwillekeurig de Fransen 
meer moed geven, met de Duitsers in de EDG te treden - waagde men 
het er op. Intussen liet Parijs de EDG weer rusten. 
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Kreeg Dulles spijt? Het scheen, alsof zijn na de Berlijnse conferentie 
ontwikkelde campagne voor een "verenigd front" en desnoods een "ver
enigde actie" in Indo-China niet bedoeld was, om de Geneefse onder
handelingen tot een succes te maken. Daar stond echter tegenover, dat 
de communisten ook niet stil zaten. Zij gingen over tot bloedige aanvallen 
op een geïsoleerd Frans fort, Dien Bien Phoe, dat door een strijdmacht 
van 15.000 man kranig werd verdedigd. Ernstig was, dat de Vietminh
belegeraars gesteund werden door Chinese luchtdoelartillerie. Dulles, die 
eerder verklaard had, dat deelneming van het Chinese leger aan de Indo
chinese oorlog zou kunnen leiden tot tegenmaatregelen, welke niet tot 
Indo-China beperkt zouden behoeven te blijven, waarschuwde, dat China 
zulk een deelneming "verschrikkelijk dicht" benaderd had. Amerikaanse 
vliegtuigen begonnen reeds Franse parachutisten aan te voeren uit het 
moederland. 

Amerika heeft nooit goed geweten, wat het met de Indochinese situatie 
aan moest. Vlak na de oorlog hebben de Amerikanen de Vietminh ge
holpen. De Fransen voerden immers een "kolonialistische" politiek. Het 
duurde vrij lang, voordat Washington voor de Franse strijd sympathie 
kreeg. Eerst sinds de Koreaanse agressie hebben de Amerikanen oog 
voor het karakter van de oorlog daar. Zij betalen er nu het grootste 
deel der kosten van en verklaren, dat het een zaak van de vrije wereld 
is, wat Parijs altijd al gezegd heeft. Intussen zijn de Fransen de zeven
jarige oorlog moe. Juist nu komt China, dat de handen in Korea heeft 
vrij gekregen, in de verleiding, om Ho Tsji Minh een beslissende duw 
naar de overwinning te geven. 

Dit is een gevaarlijke situatie, te meer, daar zij de eerste proef be
tekent op de nieuwe defensie-politiek, zoals die de laatste maanden door 
de Republikeinse regering der Verenigde Staten is ontwikkeld. Deze 
politiek, wel genoemd de "new look", wenst agressie te bestrijden door 
vrij gekozen tegenmaatregelen. De afschrikkende werking dier politiek 
moet hierin schuilen, dat de tegenmaatregelen niet van te voren worden 
omschreven. Een Chinese opmars in Vietnam zou bijvoorbeeld beantwoord 
kunnen worden met een atoombom op de Mandsjoerijse staali.ndustie. 
\iVant, zo redeneert men, Amerika kan niet meer over de hele wereld 
klaar staan met troepen. Nu is deze politiek niet zo nieuw als zij lijkt. 
Truman voerde haar eigenlijk precies zo vóór de Koreaanse oorlog. Ook 
toen baseerde men zich op de afschrikwekkende werking van het "Strategic 
Air Command" met zijn atoombommenwerpers. 

Duidelijke waarschuwingen kunnen natuurlijk effect hebben. Maar als 
een brutale agressor ze op gewiekste wijze trotseert, kan men voor het 
dilemma worden gesteld, àf zijn woord gestand te doen en dat be
tekent een oorlog op grotere schaal àf een oorlog te vermijden en dat 
betekent, dat men als bluffer zal worden beschouwd. 

De risico's zijn nog groter geworden, nu de waterstofbom in de 
arsenalen de atoombom begint te vervangen. Een drietal Amerikaanse 
proefnemingen in de Stille Oceaan - zij wekten bijzondere sensatie door
dat enige Japanse vissersschepen besmet werden met radio-actieve stof -
schokten de wereld. In Amerika werd een realistische film vrijgegeven 
van de eerste en al lang weer achterhaalde proefneming, waarbij een heel 
eilandje werd veranderd in een put in de zeebodem en waarbij een dode-
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lijke wolk ontstond met een doorsnee van 160 kilometer. Strauss, de 
voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor de Atoomenergie - een 
misleidende naam, want deze "commissie" is in feite één der meest gigan
tische bedrijven ter wereld - deelde op de gematigde wijze, hem eigen, 
mede, dat men de waterstofbom technisch zo krachtig kan maken als 
men wil. Begrijpelijk, hoewel niet verstandig, was de emotionele reactie 
van Labour in Engeland, die Churchill in het Lagerhuis enige moeilijke 
momenten bezorgde. Maar ook in Amerika zelf snijdt de zaak diep in. 
Naar thans bleek, werd Prof. Oppenheimer, die een voorname rol speelde 
bij de vervaardiging van de atoombom, doch die zich verzette tegen de 
vervaardiging van de waterstofbom, in December van het vorig jaar uit
geschakeld als "security risk" (d. w.z.: niet geheel te vertrouwen). De 
vroegere communistische sympathieën en connecties van deze beroemde 
geleerde waren ook voorheen niet onbekend, maar ze werden hem nu voor 
de voeten geworpen. 

Gezegd wordt, dat Eisenhower in deze zaak McCarthy vóór heeft 
willen zijn. Het zou niet anders betekenen, dan een stilzwijgende erken
ning van de verdienste van deze vreemde senator. McCarthy had kort 
te voren een slecht figuur geslagen wegens de brutale vriendjespolitiek 
van zijn jonge medewerkers Cohn en Schine en wegens zijn harde op
treden tegen het leger in verband met de promotie verleend aan een com
munistische tandarts. De affaire-Oppenheimer zou hem echter wel weer 
eens goed kunnen doen. Het is met deze McCarthy een zonderlinge ge
schiedenis. Enerzijds is het zonneklaar, dat deze man in alles zich zelf 
zoekt en vele onschuldigen bedreigt, maar anderzijds blijkt telkens weer, 
welke een grote invloed en mogelijkheden de communisten indertijd in 
Amerika gehad hebben en hoeveel resten daar nog van over zijn. 

N a het aftreden van de Italiaanse premier Pella, die zich langer dan 
verwacht was in het zadel wist te houden dank zij het rumoer om Triest, 
dreigde er een stevige impasse. Daaruit kwam echter als nieuwe premier 
de christelijk-democratische Siciliaan Scelba te voorschijn, een scherp be
strijder van de communisten - die dan ook prompt stakingen organi
seerden - maar tegelijkertijd een overtuigd voorstander van sociale ver
beteringen. Scelba overleefde de eerste stemmingen in het parlement, een 
narcotica-schandaal. dat hooggeplaatste kringen raakte, en een onthulling, 
dat zijn carabinieri destijds gelogen hadden, toen zij beweerden de bandiet 
Giuliano doodgeschoten te hebben. Scelba maakte zelfs een begin met de 
parlementaire behandeling van de EDG. 

Amerika en Engeland deden stappen, teneinde de EDG meer verteer
baar te maken voor Frankrijk, het andere land, dat het veel omstreden 
verdrag nog niet bekrachtigd heeft. De Engelse regering beloofde het 
Europese leger een tankdivisie - reeds in Duitsland - ter beschikking 
te stellen (prompt vroeg een Lagerhuislid, hoe men die divisie weer terug 
kreeg als het nodig was). Eisenhower zegde toe, dat het Amerikaanse 
leger in Europa zal blijven, zolang er gevaar dreigt. De "new look" maakt 
dit niet zo vanzelfsprekend als het schijnt. De Fransen willen een der
gelijk tegenwicht tegen de Duitse contingenten. Maar of de garanties vol
doende zijn, moet nog blijken. 

Frankrijk heeft momenteel één maarschalk: Juin. Zijn Franse functies 
waren adviserend, maar daarnaast was hij opperbevelhebber van de At-
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lantische strijdkrachten in Centraal-Europa. Hoewel de NAVO formeel 
het denkbeeld der EDG steunt en hoewel Juin gedoodverfd werd als com
mandant van de EDG, bestreed hij het Europese leger zo vaak hij kon. 
Toen hij weigerde zich door premier Laniel te laten ontbieden (hij was 
geen "trompetter"), kreeg hij ontslag uit zijn Franse functies. Zijn functie 
bij de NAVO was hij bereid neer te leggen mits een Fransman hem zou 
opvolgen. Het was een hele sensatie. Juin verpersoonlijkt de Franse 
officierstraditie en speelt nu de martelaar. Intussen maken tegenstanders 
van een Duitse herbewapening van hem gebruik. Ten onrechte, want J uin 
is tegen Dui tse-herbewapening -in-de-vorm -der -E DG. 

De Duitse regering slaagde er in een "verduidelijking" van de grond
wet aangenomen te krijgen, waardoor Duitse herbewapening - en niet 
alleen in het kader van een Europees leger - mogelijk wordt. De ver
eiste Franse goedkeuring werd slechts verkregen onder de voorwaarde, 
dat eerst de EDG bekrachtigd zal zijn ... 

V reemde wegen ging de militaire revolutie in Egypte, doch - dat moet 
men haar nageven - nog steeds vloeide er vrijwel geen bloed. Generaal 
Neguib, president en premier, werd op zekere morgen afgezet en in zijn 
huis gevangen gehouden. "Wij hadden hem kunnen doden", zeide minister 
Salem, "doch wij hebben hem maar laten leven, zoals wii met Faroek 
deden". De jonge kolonel Nasser, man achter de schermen, werd premier. 
Hij betichtte Neguib van dictatoriale neigingen. Maar een volksbeweging 
bracht deze weer aan de macht. N eguib reisde met Salem naar de Soedan 
(waar ernstige onlusten ontstonden) en bezocht met Nasser ziekenhuizen. 
Verkiezingen en politieke vrijheid werden aangekondigd en weer afge
zegd. Intussen werd president N eguib ziek en bedlegerig en langzaam 
begon N asser de positie van N eguib weer uit te hollen. In Syrië moest 
Sjisjakly, die enige jaren geregeerd had als sterke man, het veld ruimen. 

Verkiezingen, die in België gehouden werden voor kamer, senaat en 
provinciale raden, maakten een einde aan de absolute meerderheid der 
Christelijke Volks Partij en haar vier jaar oude "homogene regering". 
De socialisten, die aanmerkelijke zetelwinsten behaalden, werden het met 
de liberalen eens over een coalitie, die de Rooms-Katholieken in de 
oppositie drong. 

* 
BOEKBESPREKING 

MR W. BRAK, Eigendom en Rentmeesterschap. Uitge
geven in samenwerking met "Het Christelijk Boek" 
door uitgeverij van Keulen, Delft. 1952. 38 blz. 

Mr Brak, hoofdbestuurder van de Christelijke Bedrijfsgroepen Cen
trale in Nederland, heeft een goed werk gedaan met de publicatie van 
deze brochure. In de Inleiding merkt hij op, dat het vraagstuk van het 
eigendomsrecht in de laatste tijd met name in de Christelijke vakbeweging 
voortdurend aan de orde is. Hij herinnert daarbij aan het referaat in 
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1948 door Prof. Dr G. Brillenburg Wurth op de algemene vergadering 
van het Christelijk Nationaal Vakverbond gehouden over De eigendom 
in het licht van de Bijbelse Openbaring en aan de artikelen door de 2e 
voorzitter van het CN.V. de heer F. P. Fuykschot in het eerste half
jaar van 1950 in De Gids gepubliceerd en later enigszins uitgewerkt als 
brochure uitgegeven in de reeks "Christendom en Maatschappij" onder 
de titel: NI edeseggenschap van de' arbeiders in overeenstemming met een 
schriftuurlijk eigendomsbegrip. En hij meent met alle waardering voor 
deze geschriften toch te mogen opmerken, dat "er daarnaast plaats is 
voor een beschouwing, die dit vraagstuk meer uit een juridisch oogpunt 
beziet". 

Ik geloof, dat hij zich hier wat al te bescheiden heeft uitgedrukt. 
Wie over het eigendomsrecht schrijft en daarover het licht van de Bijbelse 
openbaring wil laten schijnen, zal altijd moeten bedenken, dat dit on
denverp naar zijn aard een rechtelijl~ vraagstuk is. 

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de juridische beschouwing zich hier 
zou kunnen beperken tot een bloot positiefrechtelijke uiteenzetting van het 
geldende recht ter zake. Het gaat hier veeleer in de eerste plaats om de 
grondslagen van het eigendomsinstituut gezien in het licht van de grond
slagen der rechtsorde binnen de menselijke samenleving. Maar ook in 
deze principiële zin genomen blijft het vraagstuk van rechtelijke aard 
en de theologie en de ethiek zullen er van haar gezichtspunt niets ver
antwoorcls over kunnen zeggen zonder dat zij zich van te voren grondig 
rekenschap hebben gegeven van de innerlijke aard der typisch verschil
lende rechtssferen waarbinnen zich het eigendomsrecht in onze moderne, 
uiterst gedifferentieerde samenleving openbaart. En dit laatste onderzoek 
kunnen zij niet zonder de hulp van de door het Schriftuurliik grondmotief 
geleide rechtswetenschap verrichten, want het valt principieel buiten de 
grenzen van de theologie en de zedeleer. Deze laatste wetenschappen 
kunnen niet anders dan verwarring stichten wanneer zij de "sociale" 
beginselen van het Mozaïsche recht zouden gaan stellen tegenover de 
"individualistische" van het heidense Romeinse recht, zonder te bedenken, 
dat dit een volkomen onhistorische tegenstelling zou zijn. Immers, af
gescheiden van haar uitzonderlijk theoretisch karakter, was de Mozaïsche 
wetgeving slechts berekend voor een nog ongedifferentieerde samenleving, 
waarin voor een differentiatie van het recht in burgerlijk privaatrecht, 
publiekrecht, intern bedrijfsrecht en verenigingsrecht, kerkrecht enz nog 
geen plaats was. Daarentegen was het hoog ontwikkelde Romeinse bur
gerlijk privaatrecht (ius gentium), dat men bij de kwalificatie van het 
Romeinse recht als "individualistisch" op het oog had, een uiting van 
een gedifferentieerde samenleving, waarin de totalitaire greep der on
gedifferentieerde gemeenschap op haar leden heeft plaats gemaakt voor 
gedifferentieerde levenskringen en ook ruimte ontstond voor een bur
gerlijke privaatrechtssfeer, waarin de mens als zodanig, onafhanke1ijk van 
zijn toebehoren tot bepaalde gemeenschappen, tot zijn recht kwam 1). 

Dit is in hoofdzaak ook de strekking van het betoog van Mr Brak. 

1) Calvijn, die inderdaad het RomcÎnse recht grondig had bestudeerd, heeft zich 
nimmer aan de huidige misvattingen van het burgerrechtelijk Romeinse eigendomsbe

schuldig gemaakt. Hij had grote waardering voor het Romeinse ius gentium in 
vorm, waarin het in de Germaanse landen werd gerecipieerd. 
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Hij wil voor alles klaarheid scheppen in een materie, waarin het oordeel 
veelszins vertroebeld was door gemis aan grondige kennis van de in 
het geding zijnde verhoudingen in haar innerlijke aard en haar histo
risch-sociale achtergronden. En hij waarschuwt terecht tegen vage sociaal
ethische beschouwingen van het vraagstuk, die onder bijbelse signatuur 
aangediend, de eigenlijke rechtsvragen verdoezelen en in een volkomen 
verkeerd licht stellen. 

Na een korte uiteenzetting van de defi.nities, die art. 625 van het 
B.W. en de artt. 537, 544 en 545 van de Code Civil geven en die sterk 
beïnvloed zijn door de Romeinsrechtelijke opvatting van het burgerlijk 
eigendomsrecht, geeft hij een beschouwing over zakelijke en persoonlijke 
rechten. Daarin komt hij terecht op tegen Fuykschots interpretatie, die 
de gehele onmenswaardige positie van de arbeider in de eerste helft der 
vorige eeuw op rekening van deze Romeinsrechtelijke eigendomsopvatting 
meent te kunnen stellen, omdat de eigendom hier slechts als een zakelijk 
recht werd gevat. Zulk een interpretatie bewijst inderdaad slechts een 
gemis aan inzicht in de verhouding van het burgerlijk privaatrecht tot de 
sociale wetgeving en een volkomen misvatting van de aard van een zake
lijk recht. 
. Iets geheel anders is natuurlijk, dat het eigendomsrecht in de intern

bedrijfsrechtelijl,;e sfeer de grondslag wordt gezagsbevoegdheid van de 
werkgever tegenover de in zijn dienst zijnde arbeiders. Daartegen richtte 
de rechtssocioloog Georges Gurvitch zich vanuit socialistisch standpunt 
en noemde dit een overblijfsel van de feodale eigendomsopvatting. Maar 
dit patroonsgezag heeft nu juist met de burgerrechtelijke sfeer van de 
eigendom, die door art. 625 B.W. wordt bestreken, niets van doen. Het 
behoort tot de typisch economisch gequalificeerde sfeer van het intern 
bedrijfsrecht, die met de burgerrechtelijke slechts in zoverre vervlochten 
is, dat zij niet te kort mag doen aan de burgerlijke privaatrechten van de 
arbeider. 

\\Tie aan het burgerlijk privaatrecht de eis zou stellen dat het een 
publiekrechtelijke binding aan het eigendomsrecht zou geven, zoals dat 
in onze sociale wetgeving is geschied, heeft van de innerlijke aard en 
taak van het burgerlijk privaatrecht niets verstaan. 

\Vel kan men de burgerlijke wetgever van 1838, gelijk Mr Brak te
recht opmerkt, er een verwijt van maken, dat zij bij de regeling van de 
vcrbintenisrechtelijke verhouding tussen werkgever en werknemer de bur
gerrechtelijke beginselen van vrijheid en gelijkheid heeft geschonden door 
de werkgever een geprivilegieerde positie te geven. Aan deze misstand 
is in 1907 door de burgerrechtelijke regeling van de arbeidsovereenkomst 
een eind gemaakt. Maar dat dit laatste kon geschieden met volkomen hand
having van art. 625 B.W. bewijst, dat hier niet het burgerlijk eigendoms
recht als zakelijk recht in het geding was. 

Mr Brak bespreekt vervolgens de aanval op het Romeinse recht en 
verwijst ter weerlegging van de onhistorische opvattingen, die over de 
individualistische geest van het Romeinse eigendomsbegrip zijn verkon
digd, in hoofdzaak naar mijn verhandeling De verhouding tussen individu 
en gemeenschap in de Romeinse en Germaanse eigendomsopvatting. Het 
is jammer, dat hij in dit verband niet is ingegaan op de innerlijke aard 
van het Romeinse burgerlijk privaatrecht, zoals zich dit laatste in het 
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zgn. ius gentium ontwikkeld heeft. Want nu komt zijn conclusie, dat het 
met de volstrektheid van het Romeinse eigendomsbegrip nogal meevalt, 
enigszins in de lucht te hangen. Het gaat er immers niet om of het individu
alistisch karakter van dit begrip nogal meevalt, maar veeleer om de fun
damentele vraag inzake de innerlijke aard en de heilzame functie van de 
burgerrechtelijke sfeer van het eigendomsrecht tegenover de overspanning 
van de gemeenschapsgedachte in de moderne idee van een "socialisering" 
van het burgerlijk privaatrecht. Daarover spreekt de schrijver wel in 't 
algemeen, in het slotgedeelte van zijn betoog, maar niet in verband met 
het Romeinse burgerrechtelijk eigendomsbegrip en daarom is zijn ant
woord op de tegen dit laatste gerichte aanval niet overtuigend. 

Veel sterker is zijn beschouwing over het eigendomsrecht in Oud
Israël, die hij in het kader plaatst van de ongedifferentieerde structuur 
van de oud-Israëlitische samenleving. Daardoor wordt inderdaad duide
lijk, dat de "sociale" regeling van het Mozaïsch recht niet past op onze 
moderne toestanden. 

De schrijver staat vervolgens stil bij de opvatting van het eigendoms
recht als rentmeesterschap en komt tot de conclusie, dat deze opvatting 
niet rechtstreeks in het Oude of Nieuwe Testament is te vinden, ook niet 
in de gelijkenis van Luc. 16. Wel geeft hij toe, dat het in het algemeen 
een Schriftuurlijke gedachte is, de eigenaar tegenover God als leenman of 
rentmeester te zien, mits men bedenke dat deze analogische uitdrukking 
evengoed past op onze arbeidskracht, en dus niet alleen op de eigenaar 
van productiemiddelen maar evenzeer op de arbeider van toepassing is. 
Maar in ieder geval, zo merkt hij op, ligt deze opvatting niet in de sfeer 
van het recht, maar van de religieus gefundeerde ethiek. 

Ofschoon ik de bedoeling van de schrijver wel begrijp, geloof ik toch 
dat hij zich hier minder gelukkig heeft uitgedrukt. De bijbelse opvatting, 
dat de mens niets van wat hem op aarde is toegedeeld als "autonoom 
bezit" mag beschouwen, maar van alles God rekenschap zal hebben te 
geven, is van centraal-religieuze aard en mag in haar draagwijdte niet tot 
de "ethische" (de schrijver bedoelt hier klaarblijkelijk de morele) sfeer 
worden beperkt. 

Zij raakt dus wel degelijk ook de grondslagen van het burgerlijk eigen
domsrecht, inzover deze de Oorsprong van de rechtsorde betreffen, en is 
van fundamentele betekenis voor cle wijze, waarop cle eigenaar zijn subjec
tief recht heeft uit te oefenen. 

Maar het religieuze gronclgebod, dat in deze bijbelse gedachte is ge
impliceerd, kan binnen de sfeer van het burgerlijk privaatrecht, nimmer in 
zijn volheid, maar alleen binn'en de typische geaardheidsgrenzen van deze 
rechtssfeer tot uitdrukking komen. 

Dit wil zeggen, clat men van christelijke zijcle zich er nimmer op kan be
roepen ter verdediging van een meer "ethisch-sociale" opvatting van het 
burgerlijk eigendomsrecht, die practisch zou neerkomen op de onder
graving van zijn innerlijke karaktertrekken. De noodzakelijke bindingen, 
welke dit recht in de onderscheiden typische gemeenschapssferen van het 
rechts leven ondergaat, behoren niet thuis in art. 625 van het Burgerlijk 
\1\1 etboek, omdat zij niet van burgerrechtelijke aard zijn. Daarom mogen 
wij er dankbaar voor zijn, dat de Hoge Raad in een constante rechtspraak 
de moderne leer van het rechtsmisbruik verworpen heeft, volgens welke 
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ieder burgerlijk privaatrecht misbruikt wordt, wanneer het zou worden 
uitgeoefend in strijd met zijn "sociaal-economische bestemming". Want 
deze leer, die in art. 1 van het zgn. Burgerlijk Wetboek van de Sowjet
Unie is aanvaard, is in strijd met de grondslagen van het burgerlijk privaat
recht en maakt de burgerlijke eigenaar niet tot rentmeester van God, maar 
van een overheid die daarbij haar competentie-grenzen als burgerlijk wet
gever principieel zou overschrijden. Daarentegen kan men in de leer van 
de Hoge Raad, die rechtsmisbruik alleen aanneemt wanneer het burgerlijk 
eigendomsrecht wordt uitgeoefend "zonder redelijk belang" en alleen om 
zijn naaste te schaden, een uitdrukking zien van het religieuze rentmeester
schap van de eigenaar naar de innerlijke aard van het burgerlijk privaat
recht zelve. 

Daarom vind ik het jammer dat de heer Brak ongetwijfeld tegen zijn 
eigenlijke bedoeling de draagwijdte van de bijbelse gedachte van het 
rentmeesterschap tot de ethische sfeer heeft beperkt en dus de indruk 
heeft gewekt alsof zij voor de eigenlijke burgerlijke privaatrechtsnormen 
geen betekenis zou hebben. Zij heeft dit ongetwijfeld wèl, maar zeker niet 
in de zin waarin de heer Fuykschot dit blijkbaar bedoelde, toen hij de 
formulering van het burgerlijk eigendomsrecht in art. 625 B.VV. aanviel 
in het kader van de strijd voor de medezeggenschap der arbeiders in de 
onderneming. 

Het "sociale vraagstuk" ligt niet binnen de sfeer van het burgerlijk 
privaatrecht en kan nimmer tot een bevredigende oplossing komen ten 
koste van dit laatste. 

Daarom is het goed, dat de schrijver in zijn slotbeschouwing nog eens 
met nadruk gewezen heeft op de eigen aard en taak van dit recht, dat 
nu eenmaal geen typisch gemeenschapsrecht is, maar een intrinsiek maat
schapskarakter draagt. 

DOOYEWEERD. 

Handboek; Pastorale Sociologie. Deel I: Zeeland, Zuid
Hollandse eilanden, Noord-Brabant en Limburg. 
's-Gravenhage, Boekencentrum N.V. 1953; 324 blz., 
f 7.50. 

De redactie van bovengenoemd handboek berust bij Prof. Dr VV. Ban
ning, de directeur van het Sociologisch Instituut der Nederlands Her
vormde Kerk te Utrecht. 

De bedoeling van deze nieuwe uitgave is, "voor het gehele gebied van 
Nederland bijeen (te) brengen en (te) ordenen het materiaal, dat de positie, 
het leven en werken der Kerk (speciaal de Nederlands Hervormde Kerk) 
te midden van ons volk duidelijk maakt". 

Om dit plan te volvoeren is het land verdeeld in 47 districten. In dit 
eerste deel worden behandeld: Zeeland, N oordhrabant, Limburg en de 
Zuidhollandse eilanden, tezamen een 12-tal districten omvattend. 

De aard en de opzet van het werk brengen mee dat ook aan de politieke 
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zijde van het leven enige aandacht wordt besteed. De bedoeling is immers 
het volksleven te beschrijven met daarin de Kerk. En aangezien in dat 
volksleven ook de staatkundige verhoudingen een rol spelen moest ook 
wel de politiek aan de orde komen. 

Natuurlijk is er in de politieke kring belangstelling voor zulk een onder
neming. En die belangstelling wordt te groter omdat de gebieden welke 
in dit eerste deel worden behandeld, juist uit een politiek oogpunt zo 
belangrijk zijn. Het gaat immers vooral over de grensgebieden tussen het 
protestantse Noorden en het rooms-katholieke Zuiden. Het is voor de 
sociologie een uÏ1:ermate interessant vraagstuk, hoe de politieke verhoudin
gen juist in dit grensgebied geworden zijn. Dit grensgebied is - gene
raliserend gezegd - tevens het gebied van de polders en de zware klei. 
In deze gebieden heeft met name de Staatkundig Gereformeerde Partij 
haar grootste aanhang. In het Noorden van ons land komt deze politieke 
partij er namvelijks aan te pas, maar op de Zeeuwse en de Zuidhollandse 
eilanden en in Noorc\- en \Vest-Brabant heeft zij vat gekregen op een 
groot aantal mensen. Hangt de invloed van de Staatkundig Gereformeerde 
Partij (en kerkelijke bezien, die van de verschillende Gereformeerde Ge
meenten) nu samen met de bodem soort of met het feit, dat het een grens
gebied is tussen het protestantse Noorden en het roomse Zuiden, of met 
beide, of zijn er \vellicht andere oorzaken? 

\Vie deze vragen stelt en hoopt daarover in dit boek waardevolle ge
gevens te vinden, wordt teleur gestelel. Dit is natuurlijk niet de maatstaf 
om het boek zelf te beoordelen of te veroordelen. Het is tenslotte een 
handboek op het gebied der pastorale sociologie met de nadruk op het 
"pastorale" en op het beschrijvende, maar toch ook: sociologie, en daarom 
mocht men hopen, dat althans deze vraagstukken zouden zijn benaderd 
of aangeroerd. Dit laatste is echter niet of ternauwernood het geval, zodat 
in dit opzicht het werk inderdaad teleurstellend moet worden genoemd. 
Het brengt ons geen stap verder ten aanzien van wat wij zonder dit boek 
reeds wisten. 

Merkwaardig is voorts, dat het calvinisme in dit boek nauwelijks wordt 
genoemd. En toch, juist in een beschrijving, welke tevens een theologische 
en godsdienstige beoordeling insluit, van deze gebieden met name van 
deze gebieden - had aan dat calvinisme - niet in zijn eenvormigheid, 
maar veel meer in zijn veelvormigheid aandacht moeten zijn gegeven 
En meer dan dat. Ons dunkt, dat het calvinisme - hoe dan ook ver
taan - voor deze gebieden veelszins typerend is. En dan is het wel 

merkwaardig hoezeer het woord zowel als de zaak als het ware worden 
verdonkeremaand. Natuurlijk kan men van mening verschillen en van oor
deel zijn, dat b.v. in Zeeland het labarlisme en het piëtisme veruit domi
neren, zodat het calvinisme als zodanig geen rol van betekenis speelt 
M aar het verschijnsel van het calvinisme komt eenvoudig niet aan de orde. 
Het heeft er veel van weg, dat dit element is dood gezwegen. Ik ben het 
woord "calvinisme" in het boek bij mijn weten niet tegengekomen (op
zettelijk nagegaan heb ik dit intussen niet). 

Dat dit aan het boek een zekere eenzijdigheid geeft en moet geven is 
duidelijk: als beschrijving van het volksleven schiet het, dunkt mij, dan 
ook tekort. 

Dit spreekt te meer, aangezien wat wij dan gewoonlijk noemen: "de 
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doorbraak" wel telkens duidelijk aan het woord is, en dat niet alleen 
in het louter beschrijven, maar ook in het oordelen en beoordelen. Met 
name is dat het geval in het hoofdstuk over de mijnstreek van Ds W. 
van der Ende. 

De bijdrage van Dr H. V erwey-Jonker over de protestanten in de 
steden van Oostelijk Noord-Brabant, viel mij eerlijk gezegd een beetje 
tegen. Predikanten zijn tenslotte geen sociologen en hun mag veel worden 
vergeven, wanneer zij zich op dit terrein gaan begeven. Van deze schrijf
ster hadden wij op dit gebied iets meer verwacht. 

Voorts valt het op dat het onderscheid tussen christelijk-historischen 
en antirevolutionairen practisch door geen der schrijvers wordt aange
roerd. Sommigen verbazen zich klaarblijkelijk, dat velen in de hervormde 
kring hun stem uitbrengen op de antirevolutionaire lijst, zonder dat deze 
verbazing heeft geleid tot een nader onderzoek van de zaak. 

Toch heeft het werk wel een zekere betekenis. Het is gewenst, dat 
de besturen der a.r. Kamer- en Staten-centrales in deze gebieden van dit 
boek kennis nemen, omdat het in ieder geval "indirect" veel leerzame ge
gevens bevat, welke ook voor het leiding geven in de politieke organisatie 
ongetwijfeld van betekenis zijn. 

Ten besluite van deze beoordeling een tweetal opmerkingen. 
Het beste gedeelte is de inleiding van Prof. Banning zelf. De schrijver 

maakt verschillende juiste opmerkingen en stelt de normen, waaraan een 
werk als dit moet voldoen. Hij erkent dat de bijdragen in dit opzicht 
tekort schieten, maar er is reeds veel gewonnen wanneer bij de bewerking 
van de volgende districten met zijn opmerkingen wordt rekening 
gehouden. 

In de tweede plaats blijkt de noodzakelijkheid van een eigen sociologisch 
instituut voor onze kring. Daarvoor is in de laatste tijd een en andermaal 
gepleit. Die noodzakelijkheid blijkt te dringender, nu Prof. Banning van 
oordeel schijnt te zijn dat, omdat in de oecumenische samenwerking in 
Nederland de gereformeerden ontbreken, het eindeloos veel tijd en kracht 
zou kosten de weerstanden daar te overwinnen. Wat de betekenis van deze 
zinsnede is, is mij niet geheel duidelijk. Klaarblijkelijk heeft Prof. Banning 
zozeer tegen deze weerstanden opgezien, dat niet eens een poging is ge
daan tot samenwerking te komen. Natuurlijk zou het moeilijkheden ge
geven hebben, althans meer moeilijkheden dan nu overwonnen moesten 
worden. Maar wellicht zou het onderhavige boek toch aan waarde hebben 
gewonnen. Nu rest ons klaarblijkelijk niets anders dan alle krachten in te 
spannen om tot een eigen Sociologisch Instituut te komen. De noodzakelijk
heid daarvan, zo daaraan nog enige twijfel mocht bestaan, wordt hierdoor 
nog eens duidelijk aangetoond. 

En tenslotte: Prof. Banning heeft met aandrang gevraagd om grondige 
en scherpe critiek. Deze beoordeling draagt een algemeen karakter. Zij 
gaat niet op bijzonderheden in. Grondig en scherp is zij als critiek niet. 
Maar eens temeer blijkt van hoeveel betekenis de keuze van het uitgangs
punt is. In dit werk is het uitgangspunt de ene Nederlands Hervormde 
Kerk, waarin de richtingen hebben plaats gemaakt voor modaliteiten. En 
voorts is, naar de mening van Ds Krop, de "gereformeerde gezindte" een 
fictie. Dat zij een fictie is, is een fictie, welke in dit werk een
drachtig wordt aanvaardt, hetgeen op het gehele werk zijn onmisken-
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baar stempel drukt. Zouden hier niet veel eerder de weerstanden 
moeten worden gezocht, welke de samenwerking met de gereformeerden 
belemmeren? 

De gereformeerde gezindte is zeer beslist ook een politiek begrip. Haar 
een fictie te noemen is een miskenning van de werkelijkheid. 

R. GOSKER. 

Mr C. B. POSTHUMUS MEY]ES, Wat is het Schuman-Plan? 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Tweede, 
bijgewerkte druk. N.V. Uitgeverij W. P. van Stockum 
en Zoon, Den Haag. 62 blz. Gecart. f 2.90. 

Met de op-de-man-af-betoogtrant van zijn naamgenoot van "De Spoor
wegen spreken" vertoont de lapidaire, glasheldere stijl van de schrijver van 
dit instructieve boekje veel overeenkomst. Het enthousiasme ligt er niet zó 
dik op als op "De Spoorwegen spreken", maar dit is eerder een voordeel. 
Rustig betogend stelt de schrijver het uiterst belangrijke project van de 
E.G.K.S. in korte trekken voor de lezers uiteen. De titels der hoofdstukken 
geven de inhoud duidelijk aan: I. Jean Monnet, U. De situatie in West
Europa aan de vooravond van de aankondiging van het Plan Schuman, 
UI. Van Plan Schuman tot Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
IV. Hoofdtrekken van het Verdrag, V. Het verdrag in werking. - Een 
alleszins traditionele indeling dus, maar de uiteenzettingen binnen dit tradi
tionele kader zijn fris en boeiend, helder en bondig. Als inleiding in deze 
uiterst belangrijke materie gaarne aanbevolen. G. 

Prof. Dr H. BRUGMANS, Europa'seenheid. 16 blz. 

In de serie A( ctuele) O( nderwerpen) van de Stichting lVIOverscheen als 
no 497 een kleine brochure, gevloeid uit de knappe pen van de rector van 
het Europa-college te Brugge. Zij geeft in uiterst beknopte vorm nuttige 
documentatie omtrent enige aspecten der Europese integratie, waarbij niet 
verborgen blijft, dat de socialistische schrijver er een overtuigd voorstander 
van is. V ragen: waarom werken voorstanders van de Europese integratie 
toch zo gaarne met een terminologie, welke geheel georiënteerd is aan die 
welke op het verschijnsel ,,(nationale) staat" betrekking heeft? Zo loopt 
men het gevaar, het grote publiek te suggereren, dat de supra-nationale 
Europese federatie een lichaam met "Totalität des Wirkungskreises" zal 
zijn, in plaats van een lichaam "met beperkte bevoegdheid maar werkelijke 
macht". Zou, althans in a.r. en verwante kring, niet veel kopschuwheid 
worden weggenomen, wanneer op dit laatste veel sterker de nadruk werd 
gelegd? 

Het boekje, dat f 0.35 kost, kan worden besteld bij de administratie van 
IVIO, West einde 13-15, A'dam. Men kan zich ook op de serie A.O. 
~OO~~. ~ 
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A. VAN BRAAM, Nationaal budgetonderzoel,. 
Uitgave I.V.I.O., Westeinde 13-15, Amsterdam-C 

In de XXIIe jaargang van A.R.S. schreef de deskundige heer H. 
Kleinhout Iets over indexcijfers. Daarbij werden o.a. doel, nut en methode 
van het budget-onderzoek uiteengezet, alsmede het gebruik van de resul
taten van dat onderzoek bij de berekening van de prijsindexcijfers van het 
gezinsverbruik "indexcijfers kosten van levensonderhoud"). In de 
A( ctuele) O(nderwerpen), wekelijkse studiereeks van de stichting I.V.I.O ..• 
verscheen thans een brochuretje van de leider van het laatste door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek gehouden Nationale Budgetonderzoek, 
de heer A. van Braam, sociografisch drs, dat aan dit belangrijke budget
onderzoek is gewijd. De prijs IS f 0.35 per stuk. Men kan zich ook op 
de A.O.-reeks abonneren. 

G. 



ARBEIDSRECHT, INTERN BEDRIJFSRECHT EN DE JURIDISCHE 
GRENZEN DER SOUVEREINITEIT IN EIGEN KRING 

Enige nieuwe vragen ten aanzien van de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie 

DOOR 

PROF. DR H. DOOYEWEERD 

Sinds de verschijning van het Tilburgse proefschrift van P. A. J. M. 
Steenkamp, waaraan door mij in A.R.S. XXII (1952), blzz. 65 v.v. en 97 
v.v. een uitvoerige bespreking is gewijd, zijn aan de Vrije Universiteit 
twee dissertaties verdedigd, die als belangrijke nieuwe aanwinsten van de 
protestants christelijke literatuur over de problemen der bedrijfsorgani
satie in het algemeen en die van de publiekrechtelijke in het bijzonder 
mogen worden beschouwd. 

Dit is in de eerste plaats het bij H. Veenman en Zn te Wageningen 
uitgekomen proefschrift, getiteld Landbouw en publiekrechtelijke Bedrijfs
organisatie, in een omvang van 272 blzz., waarmede Mr vVo Rip op 
19 December 1952 de doctorale graad in de rechtsgeleerdheid verwierf 
en in de tweede plaats dat van Mr J. P. 1. van der Wilde, getiteld Midden
standsproblematie!? in een nieuw gewaad, dat op 18 December 1953 met 
dezelfde gunstige uitslag in het openbaar verdedigd werd. 

Alleen het eerste heb ik thans te bespreken. 
De heer Rip, die spoedig na zijn promotie tot bijzonder hoogleraar aan 

de Landbouwhogeschool te \Vageningen werd benoemd, heeft gedurende 
de tijd, dat hij als secretaris van de Chr. Boeren- en Tuindersbond werk
zaam was, ruimschoots gelegenheid gehad zich van uit de practijk met de 
organisatorische problemen van de landbouw vertrouwd te maken. Ook 
als senator mag hij op dit gebied als een bij uitstek deskundige worden 
beschouwd. En deze zakelijke deskundigheid geeft uiteraard ook aan de 
principieel-theoretische beschouwingen, die hij in zijn proefschrift aan het 
vraagstuk van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie op het gebied van 
de landbouw heeft ge\vijd, verhoogde waarde. 

De schrijver heeft zijn onderzoek in hoofdzaak beperkt tot de zgn. hori
zontale bedrijfsorganisatie; aan de verticale heeft hij geen zelfstandige 
behandeling gewijd. M. i. terecht, omdat de problemen, die hierbij aan de 
orde komen van geheel ander karakter zijn en zich bezwaarlijk lenen voor 
een afzonderlijke behandeling in het kader van dit proefschrift. 

Indeling van het proefschrift 
Hij heeft zijn stof ingedeeld in een historisch, een algemeen en ecn bij

zonder deel. 
A. S. XXIV 11 
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In het historÎsch gedeelte wordt in de hoofdstukken I, II en IIJ een be
schouwing gewijd aan het ontstaan en aan het werkterrein van de centrale 
landbouw- en de landarbeidersorganisaties. Met name is daarbij aandacht 
geschonken aan de ontwikkeling van de samenwerking tussen deze groepen 
vóór de tweede wereldoorlog, tijdens de bezetting en na de bevrijding en 
aan de omvang en de wijze van het overleg met de overheid in zake land
bouwaangelegenheden. 

Deze samenwerking en dit overleg, culminerend in de na de bevrijding 
in het leven geroepen Stichting van de Landbouw, hebben geleid tot de 
wens, de bedrijfsorganisatie in de landbouw met publiekrechtelijke bevoegd
heid toe te rusten. In hoofdstuk Il wordt nagegaan hoe de verhoudingen 
tussen de landbouw- en landarbeiders-organisaties en de respectievelijke 
regeringen in verscheiden andere landen zich in de laatste decennia hebben 
ontwikkeld. 

In het algemeen gedeelte worde.n enige belangrijke principiële aspecten 
van de p.b.o. in het algemeen aan een onderzoek onderworpen. In hoofd
stuk 1 bespreekt de schrijver de vraag of aan een bedrijfstak een gemeen
schapskarakter kan worden toegekend en de verhouding tussen werkgevers 
en werknemers in de p.b.o. In het volgend hoofdstuk wordt getracht een 
nadere omschrijving te geven van de taak van de overheid ten opzichte van 
het bedrijfsleven en stilgestaan bij het vraagstuk van de souvereiniteit in 
eigen kring in dit verband. In hoofdstuk III wordt aandacht geschonken 
aan het karakter van de verlening van publiekrechtelijke verordenings
bevoegdheid aan organen van het bedrijfsleven, terwijl daarbij tevens de 
verhouding tussen deze bevoegdheid en de souvereiniteit in eigen kring 
aan de orde komt. De van verschillende zijden opgeworpen bezwaren tegen 
de economische zijde van de p.b.o. vinden in hoofdst. IV een critische be
handeling. 

In het bijzondere gedeelte worden dan enige aspecten van de p.b.o. in 
de landbouw aan een nader onderzoek onderworpen. Nadat in hoofdstuk I 
in het kort het specifieke karakter van de landbouwonderneming en de 
landbouwbedrijfstak is uiteengezet, wordt in de volgende hoofdstukken 
n en III de betekenis van de p.b.o., zowel naar haar sociale als naar haar 
economische zijde, voor de samenwerking tussen werkgevers en werk
nemers in de landbouw aangegeven. Deze betekenis wordt niet allee.n na
gegaan voor de verhouding tussen de bedrijfsgenoten in de landbouw
bedrijfstak, maar ook voor de betrekking tussen werkgever en werknemer 
in de landbouwonderneming. In het laatste hoofdstuk zet de schrijver uit
een, welke betekenis de p.b.o. in de landbouw zal hebben voor de te voeren 
landbouwpolitiek, terwijl ook de mogelijke invloed, welke de West-Euro
pese landbouwintegratie op de ontwikkeling van de p.b.o. in de Neder
landse landbouw kan hebben, summier wordt besproken. In een resume
rende slotbeschouwing worden dan nog enige conclusies uit het ingestelde 
onderzoek getrokken. 

Gelijk men ziet, heeft Rip's boek een rijke inhoud en het is mij uiteraard 
onmogelijk op alle onderdelen daarvan in te gaan. Daarom wil ik mij be
perken tot een bespreking van het algemeen gedeelte, dat voor de princi
piële kijk van de schrijver op het gehele vraagstuk ook het belangrijkste is. 
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Bestaan er niet-natuurlijke ongeorganiseerde gemeenschappen? 
Bij het onderzoek naar de in het bedrijfsleven aan te treffen gemeen

schappen sluit de heer Rip zich in het algemeen aan bij de door mij ont
wikkelde formele indeling der sociale structuren. Slechts wil hij naast de 
natuurlijke (in de banden des bloeds gefundeerde) en de georganiseerde 
gemeenschappen (de zgn. verbanden) nog een derde hoofdcategorie aanvaar
den, die hij de "niet-natuurlijke, ongeorganiseerde" noemt, waarvan hij als 
voorbeelden noemt de buurtgemeenschap en de incidenteel gevormde groep. 

Ik kan niet inzien dat deze aanvulling inderdaad een verbetering 
zou inhouden. \Vannen' men de door mij gegeven karakterisering aan
vaardt, volgens welke een gemeenschap is een sociale levenskring, die een 
interne eenheid vormt en haar leden tot een geheel samenbindt, dan is het 
niet duidelijk hoe men van een buurtgemeenschap zou kunnen spreken, 
anders dan in de zin van een georganiseerde gemeenschap met gediffe
rentieerde bestemmingsfunctie, zoals men die hier en daar in de moderne 
~teden nog wel aantreft in de vorm van zgn. "buurtverenigingen", of wel 
in de zin van de primitieve, nog ongedifferentieerde, maar niettemin sterk 
georganiseerde buurschappen, zoals wij die ten plattelande gekend hebben 
voordat zich een werkelijk staatswezen gevormd had. Beide soorten vallen 
onder de tweede hoofdcategorie. Daarentegen is mij niet duidelijk wat men 
onder een ongeorganiseerde buurtgemeenschap zou moeten verstaan. Ik 
geef toe dat ten plattelande, met name in het Oosten en Zuiden des lands, 
de oude traditie van de ongedifferentieerde buurschap nog wel voortleeft 
(denk aan de oude naberplichten bij begrafenissen enz.), maar het is hier 
niet de ongeorganiseerde nabuurschap op zich zelve, die hier een zekere 
gemeenschapsband heeft doen voortbestaan, maar veeleer de herinnering 
aan de oude ongedifferentieerde organisatie met haar scherpe onderschei
ding tussen "volle buren" en keuters. Het betreft hier dus eenvoudig een 
residu van het oude primitieve buurschapsverband in de markgenoot
schappen 1). En wat de "incidenteel gevormde groep" aangaat, ook deze 
komt, voorzover zij niet tot de massa-verschijnselen behoort, niet zonder 
een zekere organisatie voor. Wegens alle gemis aan een duurzame band, 
zou ik haar echter niet gaarne tot de gemeenschappen rekenen. 

De nieuwe private vormen van samenwerking in het bedrijfsleven 
De schrijver constateert, dat in het bedrijfsleven de afzonderlijke onder

neming en de organisaties van werkgevers en werknemers zonder meer als 
georganiseerde gemeenschappen moeten worden beschouwd. Hij wijst 
er terecht op, dat in verschillende bedrijfstakken nieuwe vormen van 
samenwerking tusscn laatstgenoemde organisaties zijn ontstaan, als de 
Stichting van de Landbouw en de Stichting van de Arbeid, waardoor de 
onderbouw van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kan worden voor
bereiel. In mijn vroeger genoemde verhandeling in A. R. Staathunde, jg. 
XXII, wees ik op de noodzakelijkheid van afzonderlijke organisatie van 
arbeiders en werkgevers. Blijkbaar heeft de schrijver hieruit de conclusie 
getrokken, dat ik tegen de nieuwe vormen van samenwerking in de Stich
ting van de Landbouw en de Stichting van de Arbeid een zeker bezwaar 
zou hebben. Dit moet een misverstand zijn. Mijn opmerking was alleen 

1) De heden ten dage nog bestaande "Gooise Meent" heeft zelfs een wettelijk ge
regelde organisatie (vgl. de zgn. Erfgooierswet van 1912). 
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gericht tegen de aanvankelijke bezwaren van Sikkel tegen afzonderlijke 
vakorganisatie van arbeiders en werkgevers. 

Daarentegen juich ik de nieuwe vormen van samenwerking tussen arbei
ders- en werkgeversorganisaties van harte toe. Slechts tegen een ongedif
ferentieerde vereniging in één verband ging mijn bezwaar, omdat daarbij 
de belangen der arbeiders in het gedrang zouden komen. 

Bij de bespreking van de bekende strijdvraag of de bedrijfstak als 
zodanig als een natuurlijke gemeenschap kan worden aangemerkt, schaart 
de schrijver zich principieel aan mijn zijde, ofschoon hij tevens met mij 
erkent, dat een zekere solidariteit tussen de ondernemingen van eenzelfde 
bedrijfstak in beginsel aanwezig is en dat het besef daarvan zoveel mogelijk 
moet \vorden aangekweekt en bevorderd. 

Ook deelt hij mijn opvatting, dat in de bedrijfsorganisaties plaats is 
voor medebeslissing van de arbeiders in sociale en economische aangelegen
heden, die zich daartoe lenen, door middel van hun organisaties. En ook 
hij ziet de rechtsgrond voor deze medezeggenschap enerzijds in het feit, 
dat in de bedrijfstak de gesubordineerde verhouding tussen werkgevers en 
werknemers ontbreekt, en anderzijds in de gezamenlijke belangen, die het 
substraat vormen van de gemeenschapsgedachte, die in het georgani
seerde deel van de bedrijfstak tot uitdrukki.ng wordt gebracht. 

vVat de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie betreft wijst de schrijver 
op m. i. deugdelijke gronden een scheiding tussen zgn. "sociale" en "econo
mische" aangelegenheden af, omdat het verband tussen beide in een bedrijfs
tak zo nauw is, dat de organisatorische samenwerking tussen "werkgevers
en arbeidersvertegenwoordigers zich tot beide gebieden behoort uit te 
strekken. En zulks - althans in de horizontale bedrijfsorganen - op pari
taire basis. De door Franz Böhm in een brede" verhandeling in het tijd
schrift Ordo in 1951 tegen het medebeslissingsrecht der arbeiders in econo
mische aangelegenheden van de bedrijfstak ontwikkelde bezwaren worden 
door Rip wel niet denkbeeldig geacht maar hij ontzegt ze doorslaggevende 
betekenis. En ook op dit punt kan ik zijn betoog onderschrijven. Bovendien 
is het m. i. volkomen onjuist deze bezwaren alleen tegen een medebeslis
singsrecht der arbeiders-vertegenwoordigers op te werpen. 

Met name in een publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven 
zouden de gevaren voor de vorming van een nieuwe "gildenmaatschappij" 
(de term is van Böhm) niet minder kunnen dreîgcn van de zijde der werk
gevers-vertegenwoordigers, wanneer deze het privaat belang van het be
drijf boven het publiek belang zouden stellen. Maar daartegen dient de 
centrale overheidscontróle op de hedrijfsverordeningen te waken. 

Overigens kan men het met Rip eens zijn, dat prijsregelingen en 
regelingen inzake de vestiging en stillegging van ondernemingen niet door 
de horizontale organen behoren te worden uitgevaardigd. 

De verhouding van het sociale arbeidsrecht tot het interne bedrijfsrecht 
Een geheel andere kwestie is of men het sociale arbeidsrecht tot het 

interne bedrijfsrecht kan rekenen. Deze vraag heeft met de p.b.o. als 
zodanig niets van doen, doch betreft alleen de souvereiniteit in eigen kring 
van het bedrijfsleven in zijn verhouding tot de staat. Het interne bedrijfs
recht, dat is het recht, dat typisch door de economische ondernemers
functie is gequalificeerd, kan nimmer tot de c8mpetentie van publieke 
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bedrijfsorganen behoren, omdat deze laatste niet in de functie van onder
llemer maar veeleer als gedecentraliseerde overheidsorganen, zij het al 
met de onderbouw van private organisatievormen, optreden. Zij kunnen 
alleen publiekrechtelijke bindingen aan het bedrijfsleven geven, geen intern 
bedrijfsrecht vormen. \Vanneer dus het sociale arbeidsrecht inderdaad een 
onderdeel van dit laatste zou zijn, dan zou het principieel onttrokken zijn 
aan de competentie van de publiekrechtelijke organen. 

Ik vrees, dat Rip hier een ogenblik het spoor is bijster geraakt. Immers 
op blz. 108/9 van zijn boek schrijft hij: "Het interne bedrijfsrecht en het 
"arbeidsrecht mag men weliswaar niet scheiden, maar tot het door de eco
"nomische ondernemingsfunctie gequalificeerde recht behoort het arbeids
"recht niet, aldus Dooyeweerd. \Vij begrijpen dit zo, dat Dooyeweerd liever 
"spreekt van een vervlechting tussen intern bedrijfsrecht en arbeidsrecht. 
"Zoals wij reeds eerder opmerkten hebben wij oog voor deze onderschei
"ding, doch geven er de voorkeur aan een deel van het sociale recht, voor 
"zover dit betrekking heeft op de rechtsverhoudingen binnen de onder
"neming, intern bedrijfsrecht te noemen. 

"Wij kunnen dan ook van het gezichtspunt van het interne bedrijfs
"recht moeilijk onderscheid maken tussen het hanteren van de verorde
"nende bevoegdheid voor de regeling van sociale zaken enerzijds en van 
"economische aangelegenheden anderzijds." 

De schrijver stelt het dus voor alsof slechts een deel van het sociale 
recht betrekking heeft op de rechtsverhoudingen binnen de onderneming. 
Maar dit is niet vol te houden. Alle sociaal recht (genomen in de zin van 
door de sociale gerechtigheid geleide regeling der arbeidsvoorwaarden) 
heeft op deze rechtsverhoudingen betrekking. "Wan.neer dus de schrijver 
mijn definitie van het interne bedrijfsrecht aanvaardt en dat doet hij -
dan kan hij m. i. niet een deel van het sociale recht daaronder brengen, 
zonder het innerlijk criterium aan te geven, waardoor dit deel van andere 
principieel onderscheiden is. Nu hij dit heeft nagelaten, ontstaat in zijn 
eigen opvatting een innerlijke contradictie. 

\Vanneer hij zou bedoelen, dat de individuele onderneming b.v. de vrij
heid moet hebben haar arbeiders aandeel in de winst te geven, dan zou ik 
niet willen ontkennen, dat hierin een stuk intern bedrijfsrecht valt te 
onhvaren, beperkt tot de afzonderlijke onderneming. \Vant hier kan het 
economisch ondernemersgezichtspunt inderdaad als qualificerende factor 
worden erkend. Het aandeel in de vvinst is tenslotte van de individuele 
economische bedrijfsresultaten ener onderneming afhankelijk, hetgeen met 
de lOllen en verdere arbeidsvoorwaarden per se niet het geval behoort te zijn, 
voorzover zij inderdaad binnen het kader van een sociale rechtspositie van 
de arheid vallen. Slechts voorzover zij - bij een vrijere loonvorming - boven 
de collectief vastgestelde minimumeisen uitgaan, en als zodanig voorwerp 
van economische concurrentie tussen de ondernemingen worden, zou men 
ze als "intern bedrij fsrecht" kunnen beschouwen. Maar ik geloof, dat 
het slechts verwarring zou stichten dit stukje intern bedrijfsrecht als 
"sociaal recht" te betitelen, omdat dan het gehele begrip "sociaal recht" 
op losse schroeven komt te staan. 

H et eigenlijke "sociale recht" mag niet afhankelijk zijn van de indivi
duele resultaten van een onderneming. 

De schrijver gaat in dit verhand ook in op het hezwaar, dat ik in mijn 
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artikel in A.R.S. XXII ontwikkelde tegen een volkomen vervanging van 
de collectieve arbeidsovereenkomsten door loon-verordeningen van de 
publiekrechtelij ke bed rij fsorganen. 

Dit bezwaar was bij mij niet ontleend aan de souvereiniteit in eigen 
kring van het bedrijfsleven, maar had veeleer practische gronden. Ik wilde 
n.1. de mogelijkheid openlaten, dat langs de weg van een verdere ontwikke
ling van het collectieve arbeidscontract een toekomstige medezeggenschap 
van de arbeidersorganisaties in de vorming van het interne bedrijfsrecht 
zou kunnen worden verwezenlijkt. 

N u schrijft Rip (blz. 109): ,,\Vij zouden zonder dit middel af te 
"wij zen echter de vraag willen stellen of hetzelfde niet kan worden bereikt 
"doordat de vertegenwoordigers der arbeidersorganisaties hun medewerking 
"aan de vaststelling van een loonverordening afhankelijk stellen van de
"zelfde voorwaarden ten opzichte van de af te sluiten ondernemersovereen
"komsten. Doch er zijn verscheidene bedrijfstakken, waar het afsluiten van 
"ondernemersovereenkomsten wegens het grote aantal of de aard van 
"de ondernemingen - niet mogelijk is. Tot deze bedrijfstakken behoort 
"ook de landbouw. Bovendien zullen de economisch gerichte regelingen in 
"een horizontaallandbouwbedrijfsorgaan geen betrekking hebben op prijs
"afspraken en dergelijke. Terecht wijst Dooyeweerd er op, dat ook de 
,,\Vet op de Bedrijfsorganisatie er van uitgaat dat slechts bepaalde econo
"mische aangelegenheden voor regeling door de publiekrechtelijke bedrijfs
"organisatie in aanmerking komen." 

Het is uit de hier geciteerde uitspraak niet geheel duidelijk, hoe het 
standpunt van de heer Rip tegenover het interne bedrijfsrecht moet worden 
opgevat. Uit de vraag, waarmede die uitspraak begint, zou men afleiden, 
dat hij het in principe wel denkbaar zou achten, dat datgene, waarvoor ik 
de weg langs een verdere ontwikkeling van de collectieve arbeidscontracten 
zou willen openlaten, n1. een medezeggenschap van de arbeidersorganisaties 
in de ondernemersovereenkomsten, evengoed binnen het kader van de p.b.o. 
zou zijn te bereiken. 

Alleen op practische en positiefrechtelijl?e gronden blijkt hij hier met 
name voor de landbouw beide wegen ter bereiking van dit doel onge-
schikt te achten. 

Over dit laatste punt laat zich spreken. Ik \vil gaarne toegeven, dat mijn 
denkbeeld voor de landbouw moeilijk zal zijn te verwezenlijken. Ik heb 
ook niet beweerd, dat het over de gehele linie zou zijn door te voeren. 
Maar in geen geval laat zich, gelijk de schrijver hier doet, de door mij 
aangegeven weg, als een alternatief, stellen naast de door hem aangegevene. 
Immers het is principieel uitgesloten, dat mijn denkbeeld zich via de p.b.o. 
zou laten verwezenlijken, juist omdat het hier een stuk intern bedrijfsrecht 
betreft, dat als zodanig niet voor vervanging door een publiekrechtelijke 
bedrijfsverordening, maar ten hoogste voor een publiekrechtelijke binding 
in aanmerking komt. Ik vestigde er ook reeds in mijn bespreking van het 
proefschrift van Steenkamp de aandacht op dat de wet op de publiek
rechtelijke verbindendverklaring van collectieve arbeidscontracten de 
bindend-verldaring van clausules, waardoor de arbeidersorganisaties mede
zeggenschap zouden krijgen in de ondernemersovereenkomsten, uitdruk
kelijk uitsluit. 

Juist daarom krijgt mijn denkbeeld een betekenis, die het binnen het 
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kader van de p.b.o. nimmer zou kunnen hebben. Het is daarom jammer, 
dat de schrijver hier de kwestie vertroebelt door een alternatief te stellen 
en dan alleen practische en positiefrechtelij!?e argumenten aanvoert, waar 
hij de zaak principieel van uit het beginsel der souvereiniteit in eigen kring 
van het bedrijfsleven had behoren te stellen. 

Ten aanzien van het sociale recht doet zich deze principiële kwestie niet 
voor. Daarom heb ik tegen een eventuele vervanging van de collectieve 
arbeidscontracten door verordeningen van de publiekrechtelijke bedrijfs
organen ook geen principiële, maar alleen practische bezwaren geopperd. 
\Vat de loon-verordeningen betreft, zou men bij een terugkeer tot de 
vrijere loon-vorming, als zodanig ook kunnen aanvoeren het gevaar voor 
een verstarring van het loonpeil. Maar eerlijk gezegd acht ik dit bezwaar 
toch bij nader inzien niet zo belangrijk, omdat men mag verwachten, dat 
bij de vaststelling van zulke verordeningen het belang van de rechtszeker
heid der arbeiders en dat van het bedrijfsleven voldoende tegenover elkaar 
zullen worden afgewogen. Het zal hier dan om de vaststelling van mini
mum-lonen gaan en wat de tijdsduur der vastlegging betreft, ~al wel vol
doende soepelheid in acht worden genomen. Op dit punt althans kan ik 
geen groot verschil ontdekken met de bindend-verklaarde collectieve con
tracten. 

Maar dit is dan nog een reden te meer, om van zulke loon-verordenin
gen geen "gouden bergen" te verwachten en hen, die aan het behoud van 
de collectieve contracten de voorkeur geven, niet van conservatisme te be
schuldigen. Ik blijf van oordeel, dat juist de afsnijding van de mogelijk
heid van een verdere ontwikkeling van de bedrijfsverhoudingen langs de 
weg der collectieve contracten, tot verstarring zou leiden. 

De p.b.o. en het stalûngsrecht 
De heer Rip bespreekt in dit verband ook de vraag, of binnen het raam 

van de p.h.o. nog plaats blijft voor het recht van staking. De Nijmeegse 
hoogleraar in het arbeidsrecht Prof. F. J. H. M. van der Ven meende, 
dat bij een terugkeer tot de vrije loonvorming de ratio voor een strafbaar
stelling van staking zou vervallen en dat bij een uitsluitende vaststelling 
van minimumlonen door een bedrijfschap, er plaats zou zijn voor een 
stakingsrecht. Daartegen richtte zich Mr Romme in De V ol!?s!?rant. 

Rip schaart zich hier in zoverre aan de zijde van Van der Ven, dat het 
middel van algemene strafbaarstelling van staking hem bij een vrije loon
vorming te weinig psychologisch en te kunstmatig voorkomt. \Vanneer men 
het niet eens kan worden over een nieuwe loon-verordening, dan behoeft 
volgens hem het gebruikmaken van het stakingsrecht niet altijd strafbaar 
te zijn. Niettemin acht hij het wel gewenst, wanneer tot een veel vrijere 
loonvorming zou worden teruggekeerd, een stakings- en uitsluitingsverbod 
in een tot stand ge1w117en loon-verordening op te nemen. Blijkbaar heeft 
hij dus alleen bezwaar tegen een strafbaarstelling door de centrale over
heid en voor alle gevallen. 

Zij, die tegen loon-verordeningen practische hezwaren hebben, zullen 
uiteraard ook sceptisch staan tegenover 's schrijvers suggestie door de 
opneming daarin van stakings- en uitsluitingsverboden de beclrijfsvrede te 
bevorderen. De zo zeer begeerde bedrijfsvrede is van meer factoren afhan
kelijk dan van een bindende vaststelling van minimum-lonen alleen. Wat 
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de p.b.o. op dit gebied zal kunnen bijdragen zal moeten worden afgewacht. 
Maar het is gezien de feitelijke toestand - m. i. weinig waarschijnlijk, 
dat door stakings- en uitsluitingsverboden iets zou kunnen worden bereikt. 
In die bedrijfstakken, waar zulks formeel mogelijk zou zijn, doordat 
reeds langs de weg der vrije organisatie een behoorlijk geordende toestand 
was ontstaan, zal daaraan juist het minst behoefte bestaan. En waar dit 
niet het geval is, zal zulk een middel in het geheel niet in aanmerking 
komen. 

Is de staat in de schepping.sorde gegrond? Schepping en zondeval 
In het tweede hoofdstuk van het algemeen gedeelte wijdt de schrijver 

een beschouwing aan de taak van de overheid en de souvereiniteit in eigen 
kring van het bedrijfsleven. 

Hij staat allereerst stil bij de vraag, of de overheid er is alleen om der 
zonde wil of dat zij in de scheppingsordinantiën is gegrond. "Het is 
"uitermate gewaagd," zo merkt hij op, "om zich de ontwikkeling der 
"dingen voor te stellen, indien de zonde niet haar intrede zou hebben ge
"daan. Wij stellen het liever zo, dat, nu in de Heilige Schrift hierover niet 
"uitdrukkelijk wordt gesproken, de Overheid, als gezagsdraagster reeds in 
"beginsel in Gods scheppingsordinantiën is gegrond geweest" (blz. 116). 

Ik geloof dat het volkomen verkeerd zou zijn gesteld, hier een dilemma 
te zien. Er is niets in onze creatuurlijke wereld wat aan Gods scheppings
orde onttrokken zou zijn en ook het overheidsgezag in zijn typische fun
dering in de zwaardmacht kan op bijbels standpunt geen andere oorsprong 
hebben dan Gods souvereine Schepperswil. Maar dit sluit allerminst uit, 
dat zijn instelling "om der zonde wil" was. Ook de menselijke kleding is 
niet een "schepping van de mens", maar was niet anders dan een vorm
geving aan wat in de schepping gegeven was. En toch kreeg zij om de 
zondeval primair de functie de menselijke eerbaarheid te bescherme.n. 
Wanneer wij dus aanvaarden dat het overheidsinstituut "om der zonde 
wil" is ingesteld, dan ligt daarin allerminst opgesloten een loochening van 
zijn gegrond zijn in de scheppingsorde. Het scheppingsmotief is volstrekt 
al-omvattend. Wie daaraan iets zou willen afdoen, heeft het eenvoudig niet 
verstaan. Zelfs de positieve macht van de zonde is aan de scheppingsorde 
ontleend, maar niet natuurlijk de af-godische, in het niets voerende richting, 
waarin zij werkzaam is. 

Ik vrees, dat de theologische bespiegelingen over deze kwestie, die een 
zekere tegenstelling tussen de instituten der gemene gratie en de schep
pingsordeningen aannemen, ons op een principieel verkeerd spoor hebben 
gebracht. 

De schrijver heeft zich uiterst voorzichtig en niet bepaald duidelijk uit
gedrukt, maar ik meen uit zijn betoog wel te begrijpen, dat ook hij met 
het gestelde dilemma geen vrede heeft. In elk geval heeft hij volkomen 
gelijk met zijn afwijzing van de conclusies, die men uit het "om der zonde 
wil" ten aanzien van de omvang van de overheidstaak meende te kunnen 
trekken. 

Men zal toch ook niet willen beweren, dat de menselijke kleding geen 
andere taak heeft dan de menselijke eerbaarheid te beschermen, al heeft 
zij de laatste functie juist "om der zonde wil" gekregen! 

Wij moeten echter niet minder scherp positie kiezen tegen de scholas-
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tisch-thomistische opvatting, die het overheidsgezag en het staatsinstituut 
als zodanig op de "natuurlijke orde" grondt, en de zwaardmacht slechts 
als "om der zonde wil" daarbij gekomen voorstelt. vVant op deze wijze 
wordt het eigenlijk structuurprincipe van de staat en daarmede zijn inner
lijke geaardheid miskend. vVanneer men de monopolistische organisatie 
van de zwaardmacht over een grondgebied wegdenkt, ontvalt aan de staat 
zijn wezenlijk fundament en kan men hem niet langer op deugdelijke wijze 
van andere samenlevingskringen onderscheiden. 

Juist om die reden mogen wij bij de bespreking van de innerlijke aard 
van staat en overheid hun instelling "om der zonde wil" niet als een 
secundair toevoegsel op de achtergrond schuiven. 

Ik had op dit punt gaarne een scherper belijning in het betoog van 
de schrijver gezien. Ofschoon hij zich bij mijn omschrijving van het 
structuurprincipe van de staat en mijn onderscheiding van aard en taak 
aansluit, krijgt men toch de indruk, dat hij zich aan het hierboven bedoelde 
dilemma niet geheel heeft ontworsteld en dat hij het "om der zonde wil" 
enigszins op het tweede plan zou willen plaatsen. Hij doet dat ongetwij
feld alleen, om daarmede onjuiste conclusies ten aanzien van de overheids
taak af te snijden, maar daarvoor was dit niet nodig geweest. 

Ligt het zwaartepunt der s.i.e.k. in de individuele onderneming? 
In de tweede paragraaf van hetzelfde hoofdstuk wijdt Rip een beschou

wing aan de souvereiniteit in eigen kring van het bedrijfsleven. Hij grondt 
zich daarbij in het algemeen op de in de "wijsbegeerte der wetsidee" ter 
zake gegeven analyse van de wetskringen en de samenlevingsstructuren 
en haar onderlinge vervlechtingen. Toch vindt men in deze paragraaf uit
latingen, die op een zekere desoriëntering ten aanzien van de draagwijdte 
van de s.i.e.k. wijzen. 

In de eerste plaats de volgende: "Zeer terecht legt Van Muiswinkel het 
"zwaartepunt op de individuele bedrijfshuishouding. Want gezag en onder
"geschiktheid, het toepassen van sancties en de hantering van de "souve
"reiniteit in eigen kring" vallen in het maatschappelijk leven in laatste 
"instantie terug op de individuele onderneming, ja op de naar Gods beeld 
"geschapen individuele mens. Hoe dichter men de sfeer van de individuele 
"mens nadert, hoe meer de begrippen gezag, vrijheid, sanctie en bevoegd
"heid wezenlijke inhoud krijgen" (blz. 128). 

Deze uitspraak is mij niet recht duidelijk. Het beginsel der sj.e.k. ont
leent, in zijn toepassing op de verschillende competentiesferen in het rechts
leven, zijn scherpe belijning en kracht aan de verschillende aard der 
samenlevingskringen, waarbinnen het recht tot typisch verschillende uit
drukking komt. Of de samenlevingskring daarbij een gemeenschaps-, dan 
wel een maatschapskarakter draagt en of hij van groter of kleiner personele 
omvang is, doet daarbij niets ter zake. De s.i.e.k. geldt met dezelfde kracht 
voor een machtige staat, voor een wereld-omvattend kerk-instituut als het 
rooms-katholieke, voor een kleine, maar intensieve gemeenschap als het 
gezin en voor de vrije maatschapsverhoudingen in het bedrijfsleven. Zij 
allen zijn gelijkelijk menselijk-sociale verhoudingen. En ik zie niet in, 
waarom de individuele onderneming in meerdere mate draagster zou zijn 
van de s.i.e.k. van het bedrijfsleven dan een gehele bedrijfstak in de maat
schapsbetrekkingen tussen de individuele ondernemingen onderling. Zou 
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men uit de uitspraak van de schrijver de conclusie moeten trekken, dat 
volgens hem ten aanzien van de ondernemingsovereenkomsten de s.i.e.k. 
van minder betekenis zou zijn dan ten aanzien van een fabrieksreglement? 
Ik kan dit niet aannemen, want hij heeft zelf er op gewezen, dat de inte
gratie, die door zulke overeenkomsten aan het bedrijfsleven gegeven wordt, 
van principieel andere aard is dan die welke in een overheidsregeling wordt 
beoogd. En daarmede is op zijn standpunt van zelve een s.i.e.k. van het 
langs de weg der kartel-overeenkomsten gevormde wezenlijk interne be
drijfsrecht aanvaard. vVij blijven dus in het duister tasten ten aanzien 
van de eigenlijke strekking van 's schrijvers uitspraak. 

ImPliceert de s.i.e.k. een voorrang geven aan het particulier initiatief? 
Even later lezen wij: "Wij komen tot de conclusie dat de "souvereiniteit 

"in eigen kring" of de eigen aard van het bedrijfsleven van wezenlijke be
"tekenis is. Aan deze gedachte is inhaerent dat steeds wordt getracht 
"binnen de kring van het bedrijfsleven de zelfwerkzaamheid en de eigen 
"verantwoordelijkheid tot hun recht te doen komen. Uit deze gedachte 
"spruit voort, dat aan het particulier initiatief zoveel mogelijl? ruimte moet 
"worden gelaten" (ik curs.). 

Hier klinkt even door het traditionele accompagnement van de leer 
der s.i. e. k. door het rooms-katholieke subsidiariteitsprincipe, waarbij het 
laatste het eerste overstemt, zodat het er mee vereenzelvigd wordt. Op de 
vraag immers of aan het particulier initiatief in het bedrijfsleven zoveel 
mogelijk ruimte moet worden gelaten, geeft de leer der s.i.e.k. geen ant
woord en kan zij geen antwoord geven, omdat het hier niet een vraag van 
oorspronkelijke, door de innerlijke aard van de samenlevingskring bepaalde 
competentie, maar een van politieke wenselijkheid betreft, die slechts naar 
de feitelijke omstandigheden kan worden beoordeeld. Zo kan men b.v. 
zeggen, dat het wenselijk is, dat de overheid haar publiekrechtelijke orga
nisatie nog niet oplegge aan bedrijfstakken, waarin het particulier initiatief 
pas begonnen is op beperkte schaal vrije organisatievormen in het leven 
te roepen, zonder dat daarmede nog voldoende ervaring is opgedaan. Maar 
met de kwestie der s.i.e.k. heeft zulk een politieke wenselijkheid, het par
ticulier initiatief te laten voorgaan, niets van doen. Principieel kan aan de 
overheid niet de oorspronkelijke rechtsmacht worden ontzegd, een pu
bliekrechtelijke organisatie in het leven te roepen zelfs in bedrijfstakken, 
waar nog in het geheel niets van private organisatie te bespeuren valt. 
Evenmin kan uit de s.i.e.k. worden afgeleid, dat de overheid ten aanzien 
van het in het leven roepen van bepaalde bedrijven altijd aan het particulier 
initiatief zoveel mogelijk ruimte zou behoren te geven en eerst dan zelve 
het initiatief zou mogen nemen, wanneer dit laatste niet in de behoefte 
zou kunnen voorzien. Particuliere waterleidingbedrijven, particuliere 
wapenfabrieken enz. kunnen op zich zelve genomen misschien zeer goed 
in de behoeften voorzien. Toch maakt tegenwoordig vrijwel niemand er 
meer bezwaar tegen, dat de overheid zulke, met het publiek belang zozeer 
verweven bedrijven zelve exploiteert. Zij behouden in haar interne aard 
ook haar s.i.e.k. als overheidsbedrijven. 

In het kader van het politieke subsidiariteitsprincipe heeft het zin van 
"zoveel mogelijk" te spreken, omdat dit principe op zichzelve niets met 
de innerlijke aard der sociale levenskringen vandoen heeft. In het kader 
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van de souvereiniteit in eigen kring heeft het geen zin van "zoveel mo
gelijk" te gewagen, omdat dit beginsel in de werkelijkheidsorde zelve ge
worteld is en met de innerlijke aard der levenskringen en de daarin ge
gronde oorspronkelijke competentie nu eenmaal niet te transigeren valt. 

Ongetwijfeld kan de overheid in het belang van het kind de ouders uit 
de ouderlijke macht ontzetten, wanneer deze hun taak schromelijk ver
waarlozen. Maar de overheid handelt hier geheel binnen haar oorspronke
lijke competentiesfeer als hoedster van de burgerlijke rechtssfeer van het 
kind, dat niet aan de willekeur der ouders mag worden uitgeleverd en 
daardoor aan zedelijke verwildering prijsgegeven. 

De ouderlijke macht is naar haar aard aan een specifieke bestemming 
gehonden: de opvoeding van het kind onder de leiding der ouderliefde. 
Daarvan losgemaakt, is zij, naar de innerlijke aard van de gezinsband, 
geen eigenlijke ouderlijke macht meer, maar een in de moderne gediffe
rentieerde samenleving niet meer passend totalitair dominium, een soort 
heerschappelijk eigendom. 

Met de ouderlijke macht "naar haar eigen aard" laat zich niet transi
geren in de zin van een "zoveel mogelijk ruimte er voor laten". Binnen 
haar interne gedifferentieerde gezinssfeer heeft de overheid onder geen 
omstandigheid zeggenschap. 

N och de leerplicht, noch de militaire dienstplicht grijpen in de oor
spronkelijke competentie der ouders in, omdat beide naar haar aard tot de 
overheidscompetentie behoren, de eerste, omdat het moderne burgerschap 
een zekere mate van elementaire intellectuele ontwikkeling eist, de tweede, 
omdat de bevoegdheid tot regeling van de militaire dienst onmiddellijk 
uit de innerlijke structuur van het staatsverband voortvloeit. 

Ik ben ervan overtuigd, dat de mij zeer sympathieke schrijver met deze 
correctie op zijn uitspraak accoord gaat. Dat ik er zo uitvoerig op inging, 
vindt uitsluitend zijn grond in de omstandigheid, dat over de sj.e.k. nog 
zoveel misverstand bestaat en het uiterst moeilijk blijkt haar werkelijke 
hetekenis uit de omstrengeling door het haar vreemde subsidiariteits
principe los te maken. 

Het gaat hier om een traditioneel misverstand, dat eerst geleidelijk 
door voortdurende en tactvolle voorlichting voor een juister opvatting zal 
plaats maken. 

11 eeft de s.i.e.k. een positiefrechtelij/ê te begrenzen omvang f' 
Ook bij de schrijver heeft het nog enigszins doorgewerkt, getuige ook 

het vervolg van zijn betoog. "Moeilijker is het echter vast te stellen," zo 
schrijft hij, "waar nu precies de grenzen liggen van deze "souvereiniteit in 
"eigen kring" of deze eigen competentiesfeer van het bedrijfsleven. Hier 
"geldt hetzelfde als voor de afbakening van de grenzen van de staatstaak ... 
"De grenzen van de competentiesfeer van het bedrijfsleven kunnen in 
"de ene periode ruimer worden getrokken dan in de andere. De omvang van 
"de eigen gea.o·ude rechten van de ondernemer en de arbeider, afzonderlijk 
"en gezamenlijk, is onderhevig aan wisselende omstandigheden" (blz. 128/9). 

Uit de in deze uitspraak blijkende gelijkstelling van het probleem van 
de grenzen der staatstaak en die van de souvereiniteit in eigen kring blijkt 
duidelijk, dat de schrijver bezig is te ontsporen, nadat hij eerst zelf zo 
duidelijk op het verschil tussen beide kwesties had gewezen. Het is het 
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subsidiariteitsprincipe dat telkens onbewust zijn kijk op de sj.e.k. weer 
vertroebelt. 

Hij weet immers zeer goed, dat de souvereiniteit in eigen kring niet naar 
een extensief, maar naar een intensief criterium moet worden afgemeten 
en dat zij nimmer door menselijke vormgeving kan worden begrensd, om
dat zij een voor-onderstelde van de laatste is. 

Maar dan heeft het ook geen zin, toch weer naar een positiefrechtelijk 
criterium voor de concrete omvang van de souvereiniteit in eigen kring 
te gaan zoeken en de grenzen van de oorspronkelijke competentiesfeer van 
het bedrijfsleven afhankelijk te maken van de historische ontwikkeling der 
samenleving. Aan dit soort historisch relativisme is de leer der sj.e.k. 
in een nog jong verleden bijkans te gronde gegaan. 

De menselijke vormgeving en realisering van de constante structuur
principes der sociale levenskringen beweegt zich altijd in de sfeer van de 
vervlechtingen, omdat nu eenmaal geen enkele kring der samenleving zich 
in isolement laat verwerkelijken. Daarom is ook het positief recht in zijn 
ontstaansvormen een waar knooppunt van vervlechtingen tussen de oor
spronkelij ke competentiesferen. 

In de vorige eeuw ontbrak de binding van de burgerrechtelijke con
tractsvrijheid door de collectieve arbeidscontracten en door een systematische 
sociale wetgeving. Zou men daaruit de conclusie mogen trekken, dat met 
de wijziging van deze positiefrechtelijke toestand zich een verlegging van 
de grenzen der oorspronkelijke competentiesferen heeft voltrokken? Dat 
is immers niet vol te houden, wanneer men eenmaal heeft ingezien, dat 
die grenzen alleen en uitsluitend in de innerlijke aard der levenskringen 
gegrond zijn. 

Men kan wel vragen naar de positiefrechtelijke omvang van bepaalde 
rechten, maar die omvang heeft, als zijnde afhankelijk van menselijke 
vormgeving, geen betekenis voor de grenzen der oorspronli:elijke com
petentiesferen, die als zodanig een voor-onderstelde van alle rechts~ 
positivering zijn. 

N een, de schrijver is hier bepaald op verkeerd spoor en de op deze 
wijze door hem uitgewerkte "relativering" van de souvereiniteit in eigen 
kring tast haar innerlijk wezen aan. Ik geloof, dat hij dit alles veel beter 
bedoelt dan hij het formuleert en dat hij zich zelf van uit zijn betere 
inzichten kan corrigeren. Maar de theoretische verwarring in de probleem
stelling blijkt hier toch niet van onschuldige aard te zijn. 

De p.b.o. en de vervlechting der oorspronlcelijke competentiesferen 
Veel beter kan ik mij vinden in zijn in het volgend hoofdstuk gegeven 

uiteenzettingen over het karakter van de verlening van publiekrechtelijke 
bevoegdheid aan organen van het bedrijfsleven. 

Terecht wijst hij de ook door Steenkamp verdedigde opvatting van 
Brongersma, Fuykschot, Cerutti en het CN.V. af, dat de publieke ver
ordeningsbevoegdheid aan de bedrijfsgemeenschap naar haar aard zou 
toekomen. Hier toont hij ook weer een scherp inzicht in het principieel 
verschil tussen de s.i.e.k. en het subsidiariteitsprincipe, hetgeen mijn 
vroegere opmerking bevestigt, dat de incidentele ontsporingen in het vorig 
hoofdstuk met zijn eigen principiële inzichten zijn te corrigeren. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk vinden we een beschouwing over 
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de vervlechting tussen publiek recht en privaatrechtelijk ondernemings
of verenigingsrecht. 

De schrijver is van oordeel, dat de figuur van de verlening van pu
lJliekrechtelijke verordeningsbevoegdheid aan organen van het bedrijfs
leven tot op heden nog gcen plaats kan vinden in de gebruikelijke onder
scheiding tussen publiek- en privaatrecht. V olgcns hem is hier eerder in 
te zien een vervlechting tussen publiek- en privaatrecht en hij beroept 
zich daarvoor 06k op mijn artikel in A. R. S. XXII. Deze gedachte wordt 
dan nader uitgewerkt bij de bcantwoording van de vraag of een bedrijfs
orgaan, van overheidswege bekleed met publiekrechtelijke bevoegdheid, 
ecn staatsorgaan of staatsambt is geworden. Met een beroep op verschil
lende artikelen van de Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt deze vraag 
in deze zin beantwoord, dat het bedoelde bedrijfsorgaan wel een overheids
orgaan is, maar dat het toch niet als een orgaan van de centrale overheid 
of als een afsplitsing van een deel van het normale overheidsapparaat mag 
worden beschouwd. In het bijzonder in het horizontale vlak bezit het een 
sterke privaatrechtelijke onderbouw. 

Dit is m. i. een juiste analyse van de door de wet bedoelde rechtspositie 
der bedrijfsorganen, die deze positie beter weergeeft dan de exclusief pu
bliekrechtelijke interpretatie daarvan, zoals ze in de inaugurele oratie van 
Prof. Mr A. van Oven is te vinden: "de publiekrechtelijke bedrijfsorga
"nisatie, in horizontale richting," aldus Rip, "blijft bedrijfsorganisatie, 
"doch verkrijgt de publiekrechtelijke bevoegdheid bedrijfsgenoten en der
"den te binden" (blz. 143). 

De p.b.o. is niet onverenigbaar met de s.i.e.k. Een misverstaq~d van 
Rip teH aanzien van mijn opvatting 

In dc vierde paragraaf gaat de schrijver nader in op de verhouding 
van de souvereiniteit in eigen kring van het bedrijfsleven en de verlening 
van publiekrechtelijke bevoegdheid aan de bedrijfsorganen. Hij stelt zich 
terecht op het standpunt, dat de bedoelde verlening op zich zelve niet als 
een inbreuk op de "souvereiniteit in eigen kring" van het bedrijfsleven 
behoeft te worden aangemerkt. Wanneer hij in dit verband mij als "de 
belangrijkste woordvoerder van de tegenovergestelde opvatting" ten tonele 
voert, dan kan ik slechts zeggen, dat hij zich vergist. Reeds uit mijn nota 
aan het CN.V. tijdens de bezettingsjaren heb ik mijn standpunt ter zake 
duidelijk uiteengezet en in mijn artikel in A. R. S. XXII is deze uiteen
zetting slechts nader uitgewerkt. Mijn opvatting was en is nog, dat de 
publiekrechtelijkt: bevoegdheden van bedrijfsorganen nimmer uit de s.i.e.k. 
van het bedrijfsleven kunnen voortvloeien en dat de vraag of daarbij de 
bedrijfsorganen een autonomie zullen krijgen, een vraag van politieke 
wenselijkheid is. 

Maar reeds in de genoemde nota heb ik met nadruk verklaard, dat aan 
een puhliekrechtelijke organisatie in de na-oorlogse jaren niet zou zijn 
te ontkomen. Rip ha(1 reeds uit mijn bespreking van Steenkamp's disser
tatie kunnen weten, dat ik de p.b.o. als zodanig nimmer bestreden heb, 
wat ik toch zeker had moeten doen, wanneer ik haar in' strijd met de 
s.i.e.k. zou hebben geacht. Dat ik in de p.b.o. op de wijze, waarop zij 
aanvan1,>elijk in de richtlijnen van hef C.N.V. "was geprojecteerd en even
zeer in de \'orm, waarin zij in het voorontwerp-Vos ,vas uitgewerkt, 
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ernstige ge'varen zag, is een geheel andere kwestie. Deze gevaren lagen 
voor mij in het feit, dat het CN.V. een autonome publiekrechtelijke positie 
der bedrijfsorganen met de s.i.e.k. van het bedrijf verwarde, terwijl het 
voorontwerp-Vos principieel deze s.i.e.k. uitschakelde. Ik vind het dus 
jammer, dat Rip mijn duidelijke rechtzetting van het reeds bij Steenkamp 
gerezen misverstand niet ter harte blijkt te hebben genomen. Ik kan 
tegenover hem slechts herhalen wat ik tegen Steenkamp opmerkte, nl. 
dat hij de p.b.o. tegenover mij niet behoeft te verdedigen. 

Ik geef gaarne toe, dat ik aanvankelijk zeer gereserveerd stond tégen
over het denkbeeld, aan publiekrechtelijke bedrijfsorganen, die op de 
onderbouw van de vrije organisaties rusten, de coördinatie van specifieke 
bedrijfsbelangen en van het publieke belang toe te vertrouwen. En ik ben 
nog van mening, dat dit experiment met grote voorzichtigheid zal dienen 
te worden uitgevoerd, omdat het gevaar voor een verwarring van het 
private bedrijfsbelang met het publieke belang verre van denkbeeldig is. 
Maar als Rip schrijft: "In het bedrijfsorgaan, dat met publiekrechtelijke 
"bevoegdheid wordt bekleed, worden - laten we hopen op gelukkige wijze 
,,- de bedrijfsbelangen met het algemeen belang gecoördineerd", dan 
wil ik gaarne hem dit helpen hopen. \Vanneer het experiment gelukt, dan 
zal ik de eerste zijn om het toe te juichen. Voorlopig houd ik mij slechts 
aan de oude wijsheid, dat men de dag niet vóór de avond moet loven. 
En de schrijver is veel te nuchter en practisch, om dit niet met mij eens 
te zijn. 

De hoofdzaak is deze, dat men niet meer in de dwaling vervalt, in de 
toekenning van publiekrechtelijke bevoegdheden aan de bedrijfsorganen 
een uitvloeisel te zien van de s.i.e.k. van het bedrijfsleven. Een enthou
siasme, dat uit deze verwarring voortkwam, mocht niet worden gedeeld. 
\Velnu, op dit punt staat de schrijver geheel aan mijn zijde. 

De economische be:::waren tegen de p.b.o. 
Zijn nuchtere en practische kijk op de p.b.o. komt duidelijk tot uit

drukking in het belangrijke vierde hoofdstuk, dat handelt over de econo
mische zijde van het vraagstuk. Na een vrij uitvoerige opsomming van 
de van verschillende zijden geopperde bezwaren tegen de p.o.o. van uit 
dit gezichtspunt en een analyse van de in art. 93 lid 2 van de wet ge
noemde onderwerpen van regeling door de organen, vat hij de gravamina 
kort aldus samen: "De verlening van verordenende bevoegdheid op eco
"nomisch terrein aan bedrijfsorganen leidt tot verhoogde prijzen, tot be
"perking en verstarring van de productie, gaat prijsverlaging tegen en 
"benadeelt het algemeen belang." 

Bij de beoordeling van deze bez\varen merkt de schrijver terecht op, 
dat in de wet reeds in belangrijke mate daaraan is tegemoetgekomen door
dat de horizontale publiekrechtelijke bedrijfsorganen de bevoegdheid mis
sen prijsverordeningen uit te vaardigen en verordeningen vast te stellen die 
betrekking hebben op vestiging, uitbreiding en stillegging van bedrijven. 

Toch erkent hij, dat de genoemde gevaren ook binnen de beperkte be
voegdheidssfeer der organen niet geheel denkbeeldig zijn. Ook regelingen 
betreffende de voortbrenging, afzet, be- en verwerking, normalisatie en 
rationalisatie, lonen, werkverruiming, voorkoming van werkeloosheid enz. 
kunnen bv. de prijzen in ongunstige zin beïnvloeden. 
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Daarom beveelt hij grote voorzichtigheid aan bij de toekenning van be
voegdheden op dit gebied. "Ook in de toekomst zal het prijzenbeleid, ge
"voerd uit het oogpunt van het publieke belang, in het algemeen bij de 
"Overheid behoren te rusten." 

Tegen het met name door Glasz naar voren gebracht bezwaar, dat van 
de zijde van verschillende belangengroepen in het bedrijfsleven het ge
vaar dreigt voor een misbruik van de p.b.o. ter verwerving en consolidatie 
van een bepaalde marktpositie, merkt hij op, dat in het algemeen bij de 
werkgeversorganisaties tot nu toe zeker niet van een overmaat van animo 
voor de p.b.o. gebleken is. Het lijkt er eer op, dat alles, wat op onder
nemersafspraken betrekking heeft, door industrieel georiënteerde produ
centen met ijver buiten de p.b.o. zal worden gehouden. Ik geloof, dat de 
schrijver gelijk heeft, maar dit is dan vooral te danken aan het feit, dat 
de materie der ondernemersovereenkomsten, voorzover zij inderdaad tot 
het intern bedrijfsrecht behoort, zich niet leent voor een publiekrechtelijke 
regeling. En onze wetgever was zich hiervan zeer goed bewust. 

Tegen ongemotiveerde prijsopdrijving in indirecte vorm door publiek
rechtelijke bedrijfsorganen zal, gelijk de schrijver terecht opmerkt, naast 
de overheidscontróle in vele bedrijfstakken ook een paritaire deelneming 
van de arbeidersvertegenwoordigers een heilzame rem kunnen vormen, 
omdat het zeer grote aantal arbeiders een belangrijk consumenten-element 
vertegenwoordigt. 

En tenslotte zullen ook de openbaarheid, waarin het beleid van de 
organen zal worden gevoerd, het toezicht van de overheid en de rijping 
van inzicht bij de bedrijfsgenoten belangrijk tot een bezwering van de 
gevaren kunnen bijdragen. 

Dit alles geldt ook ten aanzien van de overige genoemde bezwaren, met 
name dat betreffende het gevaar voor verzwakking van de parlementaire 
contróle, dat hij evenmin onderschat, maar waartegenover hij als com
penserende factor mede wijst op de organisatie en werkwijze van de S.E.R. 

Op grond van al deze overwegingen komt de schrijver tot de con
clusie, dat mits men de inderdaad aanwezige gevaren scherp in het oog 
houdt, en dienovereenkomstig het beleid bij de verlening van publiek
rechtelijke bevoegdheden op economisch terrein in de richting van een 
voorzichtige "dosering" voert, met deze verlening een eerlijke proef kan 
worden genomen. 

Onder deze reserve sluit ik mij gaarne bij deze conclusie aan. 
Het pleidooi door de heer Rip voor de p.b.o. in haar huidige wettelijke 

vorm geleverd, spreekt ons inderdaad toe, omdat het in het algemeen van 
juiste principiële grondslagen uitgaat en met grote evenwichtigheid en 
practische kennis van zaken geschreven is. Daarom hoop ik, dat zijn boek 
in veler handen zal komen. De critiek, die ik op bepaalde punten op zijn 
beschoU\vingen heb geoefend, is - voorzover zij van principiële aard 
moest worden geacht eigenlijk niets anders dan een rechtzetting van 
enkele aberraties van 's schrijvers eigen, m. i. volkomen juiste, principiële 
inzichten. 

* 
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Over deze "verslagperiade" zijn vele gebeurtenissen te vermelden, maar 
twee steken er to,ch wel zander mo,eite baven uit: het jubileum van de 
A. R. Partij en de verkiezingen vaor de Pravinciale Staten. 

Beide staan ze o.ns nag helder vaar de geest. De viering van het partij
jubileum geschiedde hae kan het anders? - in waardigheid en in een 
sfeer van dankbaarheid. Het zegt o,ak wel iets, wanneer een partij ge
durende driekwart eeuw aan vo,lk en land dienstbaar is geweest. In deze 
75 jaren zijn er aver de partij de nodige starmen heengegaan, maar men 
bleef zich vo,lgaarne gebo,nden weten aan de levensbescho,uwelijke o,ver
wegingen, zo,nder welke deze partij niet is te denken. 

Daarmee hebben we dan al dadelijk een taespeling gegeven op een der 
redevaeringen, tijdens dit jubileum uitgesproken. Het was de rede van 
minister Zijlstra. Nag slechts ko,rt te varen had praf. Oud een betao,g 
geho,uden, hiero,p neerko,mende dat de tegenstelling die het palitieke leven 
steeds meer zou gaan beheersen die was tussen socialisme en liberalisme. 
Minister Zijlstra ging hier wel lijnrecht tegen in, ta en hij in zijn jubileum
rede o,pmerkte, dat bij sterke stijging van de welvaart de verschillen tussen 
so,cialisten en liberalen wel eens gro,tendeels kunnen wegvallen. 

Men ko,n verwachten, dat hij o,ver deze uitspraak nag eens aan de 
tand zau wo,rden gevo,eld en dat geschiedde dan o,o,k pro,mpt, en wel in 
de Eerste Kamer. Minister Zijlstra liet zich de kans van een nadere to,e
lichting niet o,ntnemen, en taen sprak hij o,ak het fiere wao,rd, dat in een 
po,litieke partij o,p de lange duur levensbeschauwelijke averwegingen 
meer binden dan cancrete vragen van de dag sams kunnen scheiden. En 
van die hechtheid der binding aan de levensbeschauwelijke overwegingen 
- was daarvan de jubilerende partij niet een duidelijk teken? 

N a deze dankbare viering van het jubileum stelde de uitkomst van 
de verkiezingen wel enigszins teleur. De achteruitgang had zich voo,rtge
zet. Dit bescheiden overzicht leent zich niet tot een ontleding van de 
cijfers. Dat echter <ktn die ontleding behoefte bestaat en aan een voort
gezet naspeuren van de o,o,rzaken - het is buiten kijf. Nemen we echter 
de cijfers als geheel en plaatsen we ze bijzonderlijk naast die van 1952, 
het jaar van de Kamerverkiezingen, dan vallen twee feiten gemakkelijk o,p. 

Het eerste is, dat van de twee gro,o,tste partijen, de K. V. P. en de 
P. v. d. A., de K. V. P. weer aan de kop gaat. Dat was voar deze partij 
ook wel duidelijk de inzet van de verkiezingen geweest. De r. k. eenheid 
o,p po,litiek gebied: het was een leuze geworden, en het bleek een leuze, 
die trok. Wellicht is reeds het feit alleen, dat er binnen de grote r. k. be
volkingsgroep besprekingen aanhangig werden gemaakt to,t herstel van 
de eenheid, voor velen aanleiding geweest, hun aandeel aan de eenheid 
bij te dragen. Verscheidene figuren, die tat dusverre de K. V. P. hun 
critiek niet hadden bespaard, lieten bij woard en geschrift weten, dat naar 
hun stellige mening desondanks de K. V. P. behoorde te worden gestemd. 

Dat was dan het eerste vermeldens\vaardige feit. En het tweede was, 
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dat over de gehele linie, of beter gezegd over de linie als geheel genomen, 
de doorbraak tot staan bleek te zijn gekomen. De groei van de K. V. P. 
was daarvan reeds een eerste bewijs. Het bleek ook hieruit, dat de 
P. v. d. A., vergeleken met 1952, wel was gegroeid, maar bijvoorbeeld 
minder dan na 1952 het communistische verlies was gaan bedragen. En 
waar de doorbraak zich richt tegen de "confessionele" partijen, daar is 
ook in dit verband een r. k. winst wel enige vermelding waard. 

De vraag rijst dan onwillekeurig, hoe het nu verder met de doorbraak 
zal gaan ten aanzien van de protestants-christelijke partijen. \Vant ver
geten we toch niet: richt de doorbraak zich straks met name tegen de 
protestantse partijen en blijkt de K. V. P. door haar niet of nauwelijks 
te deren, dan betekent dit een onmiskenbare versterking van de r. k. 
politiek. De P. v. d. A. toch heeft als niet-levensbeschouwelijke partij tegen 
de r. k. politiek ook geen levensbeschouwelijk verweer. \Vie aan pro
testantse zijde de doorbraak voorstaan, zouden goed doen, behalve veel 
anders ook dit ernstig te overwegen. 

Twee belangrijke feiten dus: het jubileum van de partij en de ver
kiezingen voor de Provinciale Staten. En daarnaast voor ditmaal vier 
belangrijke nota's. 

De eerste in volgorde van indienen was een rapport van de Sociaal
Economische Raad betreffende de verzorging voor de oude dag. We leven 
wat de ouderdomsvoorziening aangaat nog altijd onder een noodwet, die 
_ wat àl te gemakshalve - wel eens uitsluitend wordt aangeduid met 
de naam die ook onze minister-president draagt. Dat mocht voor hem 
enige propagandistische waarde hebben, of het zo aanlokkelijk is zijn 
naam steeds verbonden te weten aan een noodwet betwijfelen wij. Er 
is nu echter, zo schijnt het, een definitieve wet op komst, die de noodwet 
zal gaan vervangen. Een der stadia in de totstandkoming van deze nieuwe 
\vet is dit advies geweest van de Sociaal-Economische Raad. Een goed 
ding in dit advies was, dat de verzekeringsgedachte er een wezenlijk be
standdeel van uitmaakt. \Ve mogen hopen, dat de wetgevende procedure 
nu eindelijk enige voortgang zal hebben. \Vant noodwetten zijn geen aan
wijzingen voor een gezond wetgevend bestel. 

Een tweede nota was het rapport van de Deltacommissie, de commissie 
na de watersnood ingesteld om van advies te dienen over de afsluiting 
van de grote watermo.ndingen aan onze kust. Het advies luidde kort en 
krachtig: de zeegaten moeten dicht. vVe hadden, eigenlijk gezegd, geen 
ander advies verwacht, maar toch maakte het even stil. vVant welk een 
gigantisch werk wordt hier niet voorgesteld, voldoende om het beeld van 
twee provincies, van Zeeland in het bijzonder, grondig te wijzigen. 

In het licht van dit rapport deed een ander rapport ietwat vreemd 
aan. Dat was een advies, opgesteld door de Nederlander Steenbergen en 
de Belg Van Cauwelaert, dat een oplossing beoogde te geven voor enkele 
waterbouwkundige problemen, die er nog altijd tussen België en ons land 
liggen. Ook over het moeilijkste probleem, dat van het befaamde kanaal 
van Rijn .naar Schelde, bleken de heren elkander te hebben gevonden, 
zij het dat zij zulk een kanaal alleen wilelen bepleiten binnen het kader 
ener Economische Unie tussen hun beide landen. 

vVat het vreemele aan dit rapport \'las? Dat het kennelijk geen rekening 
hield met de mogelijkheid, die wel hijna een \vaarschijnlijkheid was, dat 
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de Deltacommissie een rapport op tafel zou leggen van een strekking om 
het advies van het Belgisch-Nederlandse tweemanschap goeddeels te 
achterhalen. Worden straks of na een reeks van jaren de zeegaten afge
sloten, dan zal dit buiten twijfel ook van diepe invloed zijn op het probleem 
van een betere verbinding tussen België en de Rijn. In afwachting daar
van mag men zich ntt reeds wel afvragen, of een economische unie de 
werking mag hebben, dat de vaart - en dus ook de wèlvaart van de 
ene uniepartner naar de andere uniepartner wordt afgeleid, zonder dat de 
unie als geheel er voordeel van heeft. 

Nog enkele woorden echter over de vierde nota: dat was de defensie
nota van minister Staf en zijn mannen: een kloek boekdeel van niet 
minder dan 278 bladzijden, reeds een bewijs dat in onze tijd de defensie 
wel uitzonderlijk veel om het lijf heeft. Wat van dit rapport de centrale 
gedachte was? \Vel, dat de bescherming van het vaderland tegen de 
dreiging van buitenaf maar niet meer een zaak is van het vaderland alleen, 
maar een gemeenschappelijk belang van ons land èn van zijn bondgenoten. 
Er was op het beleid van minister Staf laatstelijk nogal wat critiek uit
geoefend, waarbij sommigen nogal spoedig juist aan dat noodzakelijker
wijze gemeenschappelijk karakter van de defensie voorbij schenen te zien. 
Op deze critiek was deze nota van 278 bladzijden een kloek en boven
dien nog goed leesbaar antwoord. Ze zal wel stof leveren tot een be
hoorlijk debat in de Kamer, een debat, dat, naar het zich laat aanzien, 
zo omstreeks begin Juli verwacht mag worden. 

\Ve begonnen ditmaal ons overzicht met een jubileum. Niet maar de 
behoefte aan een zekere symmetrische opzet brengt ons er toe, ook met een 
jubileum te eindigen. Dat is het jubileum, hetwelk de Unie "Een School 
met den Bijbel" vieren mocht. Ook hier mocht men terugzien op drie
kwart eeuw van dienst, en dan vooral dienst aan het kind. Er zijn ook 
in onze dagen weer mensen, die menen, dat er maar niet te sterk her
innerd moet worden aan de schoolstrijd. Deze zou immers toch maar 
tot het verleden behoren? \Ve begrijpen van deze wenk nooit zo bijster 
veel. Of ondervindt men deze herinnering als hinderlijk? De mannen en 
vrouwen van de Unie hebben zich de plicht ener dankbare viering niet 
laten ontnemen. En in den lande konden zij zich van het al even dank
bare meeleven door honderdduizenden overtuigd weten. 

* 

BOEKBESPREKING 

J. P. I. VAN DER \VILDE, Middenstandsproblenzatiek in een 
nieuw gewaad. Kok, Kampen, 1953. 210 blz . .f 5.50, 
geb . .f 6.90. 

De uitgeefster zond ons de handelsuitgave van het proefschrift, waarop 
een der secretarissen van de Christelijke Middenstands Bond op 18 De
cember 1953 aan de Vrije Universiteit bij Prof. Van der Kooy tot doctor 
in de rechtsgeleerdheid promoveerde, ter bespreking toe. 

De inhoud van het boek beantwoordt aan de titel, "welke de schrijver 
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het meegaf: over de kleinondernemlngen (0 verfoeilijk germanisme!) en 
haar problemen, onderwerp respectievelijk van de hoofdstukken II en 
lIl, wordt in de hoofdstukken I en IV geplooid het nieuwe gewaad der 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Enkele sieraden worden op dat ge
waad bevestigd in de vorm van een drietal bijlagen betrekking hebbende 
op de vormgeving van de p.b.o. voor de onderscheidene kategorieë.n mid
denstandsbedrijven en op de gewenste Raad voor de midden- en klein
bedrijven. 

Uit de hoofdstukken II en III blijkt een gedegen kennis van de vele 
middenstandsproblemen en ze worden niet zelden op orginele:1) wijze 
door de schrijver, die bovendien over een benijdenswaardig bondige stijl 
beschikt, aangevat. 

De middenstander - de schrijver beperkt het begrip "middenstand", 
althans voor zijn doel, tot "de ondernemers, die kleinondernemingen 
leiden" - heeft zijn warme belangstelling en sympathie niet alleen, maar 
hij heeft diens deugden en gebreken, noden en vreugden kennelijk zorg
vuldig trachten te peilen. Men ho re (blz. 69): 

"Hij is de doorzetter en de volhouder, de man die van geen 48-urige 
werkweek weet en van geen loonsverhoging. De zwoeger, die er langzaam 
bovenop weet te komen, maar ook de tegenslagen en dikwijls de armoede 
kent. 

Hij is ook de klager, die het altijd slecht schijnt te gaan. Degeen, die 
vrij wil zijn van alle overheidsinmenging, maar die even hard roept om 
steun van de overheid in slechte tijden. De conservatief, die dikwijls 
te bekrompen is om even buiten de deur van zijn zaak te kijken en 
verschrikkelijk op de penning, als er geen feest is. 

Toch is hij de onmisbare, die de behoeften aftast en vormt, het per
soonlijk accent geeft aan het economisch leven, de uniformiteit doorbreekt 
in een wereld waarin alles eender dreigt te worden. 

Hij is de man, die bij alle gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef van 
vandaag, zijn eigen werk dikwijls belangrijker ziet dan de hele nationale 
economie, de mens, die nog vergroeid is met de levensopdracht die hij 
gekregen heeft. 

Hij is een mens met vele gebreken, maar nog meer met een doel in 
het leven en met moeilijkheden op de weg naar dat doel." 

Dat de schrijver die mens ziet in zijn roeping van "behoeften-vormer, 
d. w. z. dat hij de behoeften niet als een gegeven moet aanvaarden en de 
onzekerheden daarin moet beschouwen als een gril, maar dat hij voor
uitziend en leidend moet trachten ook deze behoeften en de bevrediging 
daarvan op een hoger plan te brengen" (blz. 39), is een uitgangspunt, 
dat telkens weer zijn beschouwingen blijkt te bepalen. Zo bv. als hij 
afwij st (blz. 51 v.) "de algemeen verbreide misvatting dat de producent 
het beeld, dat hij in een maatschappij met ruilverkeer krijgt van de wis
seling der behoeften uitsluitend te danken zou hebben aan de werking 
van het prijsmechanisme". De gedragingen van de consument worden 
immers door veel meer factoren bepaald dan door de prijs alleen. "Het 
prijsmechanisme is te weinig gevoelig, werkt te globaal om op al deze 
facetten te reageren. 

1) Dit woord is hier op zijn plaats. Niet echter op o. a. blz. 84 van het besproken 
werk, \vaar Horiginair" had moeien staan. 
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De enig bekende aanvulling op dit mechanisme is daarom de activiteit 
van de behoeftenvormende ondernemer in het detailhandelsbedrijf. Deze 
propageert, prijst aan, keurt af, antwoordt en vraagt, leert zijn klanten 
kennen en beseffen in welke richting hij zijn bedrijf moet sturen om in
derdaad tot een optimale behoef ten bevrediging bij te dragen. Hoe be
langrijk de prijs ook 'wezen moge, zij blijft hulpmiddel en is zeker niet 
uitsluitend bepalend." 

In dit verband ontkent Dr Van der Wilde ook de mogelijkheid van 
externe rationalisatie van het detailhandelsapparaat. "Alleen op papier is 
voor elke plaats, waar mensen wonen een meer efficiënte opzet van dis
tributiepunten te maken. De practijk zal evenwel steeds opnieuw uitwijzen, 
dat de mede door de ervaring van de aanwezige detailhandelaren ge
groeide toestanden beter voldoen." ... "Het is mede de functie van de 
detailhandel het irrationele door haar (lees: zijn; G.) berichtgeving aan 
de producent om te zetten in zuiver gevatte algemene tendenzen, waardoor 
ook daar de risico's worden verminderd. Daarvoor is het onmiddellijke 
contact met de "niet-zakelijke" consument onmisbaar. Dit brengt kosten 
met zich mee, maar werkt uiteindelijk zozeer besparend, dat deze door 
diezelfde detailhandel zeker worden terugverdiend. 

Een uitermate gedifferentieerd distributie-apparaat is de consequentie 
van een maatschappij met consumptievrijheid. De prijs is één van de fac
toren waardoor het bedrijfsleven de wijze waarop de consument van die 
vrijheid gebruik wil maken, kan leren kennen. Hij is een factor die naast 
die van qualiteit, vakkennis, service, bedrijfseco.nomisch inzicht bij de 
detailhandelaar etc., een belangrijke plaats inneemt. Hoe dichter de detail
handelaar staat bij de consument, des te nauwkeuriger kan hij deze 
factoren laten wegen. Hij is het sluitstuk van het productieproces, maar 
ook het begin. Hij is de man, die verkoopt aan diegenen die het product 
willen gebruiken op een zodanige wijze, dat elk onmiddellijk verband met 
voortgaande (lees vermoedelijk: voorgaande; G.) productie verbroken is 
en die daardoor tevens het sein geeft voor nieuwe productie." 

Niet alleen ontkent de schrijver de allesbeslissendheid van het mecha
nisme van vraag en aanbod, hij acht ook een zgn. zuivere of volkomen 
concurrentie, waarbij dat mechanisme dan zou heersen, "uitdrukkelijk 
in strijd met de Heilige Schrift". "Koper en verkoper zijn elkanders 
naaste. Dat betekent, dat zij elkander lief moeten hebben. Mogen wij uit 
dat liefhebben één moment uitlichten? Liefhebben betekent o.a. "het goede 
voor elkaar zoeken". Kunnen deze beiden dat "wanneer het de koper 
volstrekt onverschillig is bij wie hij koopt"? \Vanneer wij het van de 
zijde van de verkoper benaderen, ligt het streven naar winstmaximalisatie 
in de gestelde voorwaarden (voor de aanwezigheid van zgn. volkomen 
concurrentie; G.) opgesloten: hij wil wel meer winst maken, maar hij 
kan niet. Ook dat is in strijd met het gebod der naastenliefde en met het 
economisch principe. In strijd met het gehod der naastenliefde, omdat bij 
de vervulling daarvan het persoonlijk \vinststreven niet voorop kan staan, 
en met het economisch principe, omdat dat iets geheel anders is dan 
het streven naar een optÎ111-3.le behoeftebevrediging bij gegeven kosten. 

\Vij achten het dan ook een gelukkige omstandigheid, dat de practijk 
van het middenstandsbedrijfsleven in verlerlei opzicht een geheel andere 
gang van zaken te zien geeft. 
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Voorop staat het kweken van "goodwill" door middel van de levering 
van een goed en gewild product en het verlenen van een passende "service". 
Met dit uitgangspunt wordt een stabiele klantenkring opgebouwd welke 
op tweeërlei principe kan worden gebaseerd. Enerzijds op de behoeften, 
verlangens en mentaliteit van een potentiële kring van vaste afnemers 
en anderzijds op de te verwachten gedragingen van passanten op een 
bepaald punt in een stad of een dorp." 

"In beide gevallen is vakmanschap, dat wil o.a. zeggen een goede 
keuze van het te leveren product, een primaire voorwaarde voor de opbouw 
van een gezonde onderneming. De ondernemer, die weet wat hij brengen 
moet en op welke wijze hij het moet brengen, hanteert daarin een zeer 
machtig wapen in de concurrentiestrijd. Zijn uitgangspunt is daarbij, dat 
het de koper niet onverschillig zal zijn bij wie hij koopt, zolang deze 
ervan overtuigd is, dat hij bij hem het beste product krijgt tegen een 
acceptabele prijs, geleverd op een prettige wijze. 

Dit uitgangspunt heeft tengevolge, dat in het middenstandsbedrijfsleven 
een groot aantal deelmarkten ontstaan, in hoofdzaak gebaseerd op klan
tenbinding en op individualisatie van het te leveren product of de te ver
richten dienst. Zodoende kan de ondernemer veelal ook door uitbreiding 
of vermindering van zijn aanbod metterdaad invloed op de prijs uitoefenen. 
De verhouding tussen aangeboden hoeveelheid en prij s kan wisselen met 
de behoeften der klanten. 

Op deze wijze ontstaat een geheel andere vorm van mededinging, waar
voor de navolgende voorwaarden opgesteld zouden kuunen worden: 

1. De kopers geven blijk van voorkeur bij de keuze van degeen, van 
wie zij hun artikelen betrekken. 

2. De verkopers wedijveren onderling om een zo goed mogelijk product, 
op een verantwoorde wijze, tegen een rechtvaardige prijs te leveren. 

Wij menen deze mededinging "gezonde mededinging" te mogen noemen. 
Zij is economisch verantwoord, laat ruimte voor de beleving van het gebod 
der naastenliefde, kan de toets van het recht doorstaan, kan worden gevoed 
door de moraal, men kan er als gelovig christen een levenstaak in zien. 

Zij draagt een merkwaardig normatief karakter. Het onderwerp der 
concurrentie is de productie van het beste en verdraagt derhalve geen 
elementen naast zich, die het streven daarnaar in ongunstige zin beÏn
vloeden." (blz. 87/8). Zo behoort de prijs niet versluierd te worden door 
cadeaux en kortingen, welke niet in verhouding staan tot de gedane aan
kopen, en zal steeds een verantwoorde kostprijscalculatie moeten plaats 
vinden. 

Elders, bij de bespreking van het hotel-, restaurant- en café-bedrijf 
lezen wij (blz. 66): "Het gezonde grenst hier aan het immorele, het ver
heffende aan het sensuele. 'vVordt ooit duidelijk welk een voorname taak 
er voor de ondernemer is weggelegd, speciaal met het oog op de behoef te
vorming, dan is dat hier. Het speculeren op .neigingen, waarbij elke posi
tieve inhoud zoek is, en het prikkelen tot een gezonde levensontplooiing, 
biede mogelijkheden zijn hier aan de ondernemer gegeven. 

Er zijn weinig christen-ondernemers in dit bedrijf. Men heeft zich 
liever verre gehouden van dit onderdeel van de cultuurtaak, waarbij de 
Zondagsheiliging zo snel in het gedrang komt." 

De sociale positie van de middenstand benadert de schrijver van het-
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zelfde uitgangspunt. "De middenstand staat voor een problematiek zwaar 
om te tillen; middenstanders pleiten thans voor de vrijmaking van hun 
arbeid. Zij hebben daar recht op, omdat zij, zoals ook in het voorgaande 
hoofdstuk bleek, in de door hen verzorgde productie een taak vervullen 
waaraan de maatschappij behoefte heeft" (blz. 71). En elders 
(blz. 81): 

"Het sociale vraagstuk is in wezen een vraag naar recht, dus naar gel
ding en vergelding, naar harmonie tussen belangen en belangensferen, 
tussen daad en beloning. Aan de ene zijde worden plichtsbetrachting, liefde 
voor het werk, doorzicht, vakkundigheid, paraatheid, productiviteit, kortom 
wordt de arbeidsprestatie in de meest ruime zin des woorcls in de weeg
schaal geworpen en aan de andere zijde de waardering, de arbeidsvreugde, 
het bereiken van het doel, het verzorgde werkstuk, de voorkomen mis
lukking, en het loon. Zo moet de naald in het huisje gaan staan, want alleen 
dan is er sociaal recht betracht. 

Het is zo te begrijpen, dat vervlakking sociale misstanden met zich 
meebrengt, en dat geestelijke en zedelijke verdieping de waarde van de 
arbeid in ere herstelt. De oplossing van de sociale problemen van de mid
denstander is dan ook principieel gelegen in "het tot bloei brengen van 
de aan hem toevertrouwde onderneming, niet in de eerste plaats om winst 
te maken, maar om de gemeenschap te dienen." 

Daartegenover staat evenwel de vraag, of deze arbeid in de maatschappij 
ook op een zodanige wijze beloond wordt dat het zoëven geschetste even
wicht behouden blijft. Het is de vraag naar een rechtvaardige prijs. 
De ontwikkeling brengt met zich mee dat deze thans weer op de voor
grond komt." 

In zijn beschouwingen over de mogelijkheid die rechtvaardige prijs tot 
stand te brengen, wijst de schrijver er opnieuw op, dat de prijs geenszins 
het mechanisch gevolg van vraag en aanbod is noch mag zijn. Steeds op
nieuw moeten kosten en belangen door koper en verkoper eerlijk worden 
afgewogen, zal de rechtvaardigheid bij de prijszetting gehandhaafd blijven. 
,,\\Tij doelen hierin opnieuw op de religieuze integratie van het leven, 
waardoor de mens gedrongen wordt zich bij al zijn handelen voor God en 
zijn geweten af te vragen, hoe hij de verantwoording kan dragen voor 
een beslissing, Viaarover hij adviezen kan inwinnen, maar die hij toch 
zelf nemen moet, omdat het een onderdeel is van de koninklijke taak, 
die bij de schepping op zijn schouders werd gelegd." (blz. 82). 

Ik moge het laten bij deze met instemming gegeven citaten en overigens 
volstaan met de mededeling van het schema der hoofdstukken Il en lIl. In 
het eerste wordt, na enkele inleidende opmerkingen over de onderneming 
in het algemeen, gehandeld over de "kleinonderneming" in het bijzonder, 
vervolgens over karakter en functie resp. van de détailhandel, het ambacht, 
het vervoer en het hotel-, restaurant- en cafébedrijf, waarna besloten wordt 
met een poging de middenstand te karakteriseren. In het tweede wordt 
iets gezegd over "recht voor de middenstand", vervolgens gehandeld over 
vestiging en sanering - de laatste door de schrijver gezien als een taak 
niet van de overheid, maar van de middenstandsondernemers zelf -, daar
na over sociale problemen van de middenstander, over de mededinging, 
over de sociale positie van de werknemer, over de fiscus; en na deze 
algemene middenstandsproblemen vervolgens in het bijzonder over enige 



BOEKBESPREKI:\G 199 

detailhandelsvraagstukken (o.a. het cadeau- en kortingstelsel), over vraag
stukken van het ambacht, over het vervoersvraagstuk (met ernstige kritiek 
op de regeringspolitiek, het gehele vervoer als eenheid te behandelen), en 
over vraagstukken van logies-, maaltijd- en drankenverstrekkende onder
nemingen. Dit derde hoofdstuk lijdt m.i. aan het euvel waarin zulke over
zichten, door het begrijpelijk streven tot beperking, licht gaan lijden, n1. 
dat het, hoe belangwekkende beschouwingen er in voorkomen - hierboven 
gegeven citaten tonen het aan -, toch meer multa dan multum geeft, 
minder veel (d. w. z. diepgaand) dan wel velerlei. De schrijver erkent 
trouwens zelf, dat zijn schets van de middenstandsproblemen summier 
"en derhalve onvolledig" is (blz. 114); waarbij dan de vraag rij st, of hij 
daarmede bedoelt, dat er nog meer had moeten zijn genoemd dan wel, 
dat meer diepgaand over de gehele lijn - want, gelijk wij zagen, ontbreekt 
het daaraan in bepaalde gevallen stellig niet - ook hemzelf aangenaam 
zou zijn geweest. 

In het vierde hoofdstuk ontvouwt Dr Van der Wilde zijn inzichten 
omtrent de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de sector van de mid
denstand. Bij vergelijking met de bij zijn boek gevoegde bijlagen blijken 
deze nagenoeg parallel te lopen met de wensen welke de georganiseerde 
middenstand te dezen opzichte kenbaar heeft gemaakt. 

Gewenst worden functionele organen in de vorm van hoofdbedrijfschap
pen, resp. voor de gehele detailhandel en voor het ambacht. Binnen het 
kader daarvan bedrijfschappen voor de onderscheidene branches. Verder 
bedrijfschappen voor het weg- en voor het water-vervoer, en een hoofd
bedrijfschap horeca. 

De hoofdbedrijfschappen voor de detailhandel en voor het ambacht 
dienen een gezamenlijk centraal bureau voor registratie, inning en ad
ministratie, door de schrijver kernachtig "een gemechaniseerd schrijf- en 
rekenkantoor" genoemd, in het leven te roepen. 

Binnen het hoofdbedrijfschap detailhandel zullen hoofdafdelingen voor 
de coöperatieve verbruiksverenigingen, voor het grootwinkelbedrijf, en 
voor de midden- en kleinbedrijven, alsmede een afdeling voor de markt-, 
straat- en rivierhandel dienen te worden ingesteld. 

De genoemde toplichamen voor de vier sectoren dienen een publiek-
rechtelijk orgaan van samenwerking in het leven te roepen, met de naam: 
Raad voor de midden- en kleinondernemingen. Het bestuur daarvan zij 
tevens commissie voor middenstandsaangelegenheden van de Sociaal
Economische Raad. 

De leden van deze Raad zouden echter door de centrale (vrije) midden-
stands- en arbeiders-organisaties moeten worden aangewezen, en dus niet 
door de besturen der samenwerkende schappen, welke de Raad instellen, 
zelf. De schrijver beijvert zich met de wet in de hand aan te tonen, dat 
deze figuur wettelijk mogelijk is. 

Let men alleen op de letter der wet, dan is dat juist. Art. 110 zegt 
slechts, dat de samenstelling van het samenwerkingslichaam en zijn or
ganen moet worden geregeld, maar bepaalt niets aangaande het hoe van 
die samenstelling. Ook de wetshistorie geeft hier, voorzover mij is ge
bleken, geen aanwijzing in een bepaalde richting. Maar het komt mij voor, 
dat hetgeen de schrijver, op het voetspoor van de centrale middenstands
en arbeiders-organisaties en de commissie, welke haar van rapport diende, 
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voorstaat, niet in overeenstemming is met de ratio der \Vet op de Bedrijfs
organisatie. 

Art. 109 zegt, dat de besturen van twee of meer hoofdbedrijf-, bedrijf
en/of productschappen tezamen voorzieningen kunnen treffen ter gemeen
schappelijke behartiging van belangen. Ingevolge art. 110 kunnen zij 
daartoe een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam instellen. Dat lichaam 
strekt dan dus ter gemeenschappelijke behartiging, vanwege de schappen, 
welke het lichaam hebben ingesteld, van belangen dier lichamen. 

Is het nu rechtens redelijk aan te nemen, dat de wetgever kan hebben 
bedoeld, dat die behartiging, van hunnentwege, van hun- belangen en door 
hunnerzijds ingestelde lichamen, door de schappen zou kunnen worden 
toevertrouwd aan lichamen, waarin zij na de instelling zelf geen enkele 
rechtstreekse zeggenschap meer hebben, aangezien zij niet zelf in het 
bestuur vertegenwoordigd zijn? Mij dunkt van niet. Ik kan mij een 
samenwerkingslichaam van schappen denken, waarin naast door de schap
pen aangewezen bestuursleden er ook zitting hebben, die door anderen, 
bv. door de centrale middenstands- en arbeiders-organisaties, zijn aan
gewezen, maar verder kan men m.i. niet gaan. De constmctie, ook door 
Dr Van der Wilde implicite beproefd (blz. 156), dat de centrale midden
stands- en arbeiders-organisaties ook de schappen in het lichaam vertegen
woordigen, omdat zij de centralen zijn der vrije organisaties, welke ook 
de bestuurders der schappen aanwijzen, is toch wel al te geforceerd. 

Ik betwist niet, dat het wenselijk zou kunnen zijn, de leden van de 
Raad voor de midden- en kleinondernemingen door de centrale midden
stands- en arbeiders-organisaties te doen aanwijzen, Maar dan kan m.i. 
die Raad geen samenwerkingslichaam krachtens art. 109 v.v. der Wet op 
de Bedrijforganisaties meer zijn, maar zal hij bij afzonderlijke wet moeten 
worden ingesteld. 

De schrijver stemt van harte in met een clausule in de door de or
ganisaties ontworpen insteIlingsbesluiten voor de hoofdbedrijfschappen 
detailhandel en ambacht, volgens welke bepaalde verordeningen - met 
name loonverordeningen - niet zullen kunnen worden gemaakt dan nadat 
een naar het oordeel van het bestuur voldoende representatieve organisa
torische vertegenwoordiging van ondernemers en arbeiders in de sector 
waarvoor zulk een verordening zal moeten gelden, daartoe een verzoek 
zal hebben ingediend. Dat is een verzachte editie van de clausule, welke 
bekend is geworden als de (oorspronkelijke) "schildersclausule" 2). Gelijk 

2) Die clausule luidde, nadat een amendement van Prof. Van der Grinten _ 
overigens zelf tegenstander van de gehele clausule - ter technische verbetering was 
aanvaard, als volgt: 

De overlating van de regeling of nadere regeling van de onder b, c en domschreven 
onderwerpen of onderdelen daarvan neemt eerst een aanvang na een daartoe strek
kende, in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie bekend te maken verklaring van 
het bestuur. De verklaring wordt niet afgelegd dan nadat de op sociaal terrein werk
zame organisaties, die krachtens artikel 73, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfs
organisatie zijn aangewezen tot het benoemen van leden van het bestuur, het bestuur 
daarom hebben verzocht. 

De clausule in de in de text bedoelde ontwerp-instellingsbesluiten is hiervan in 
zoverre een verzachte editie, dat 

a. in de oorspronkelijke schildersclausule de hantering van een deel der ver
ordenende bevoegdheid als zodanig afhankelijk zou zijn van de instemming van de 
vrije organisaties, terwijl het in de in de text bedoelde clausule gaat om een verzoek 
hunnerzijds per verordening; 

b. niet alle vrije organisaties, welke een vertegenwoordiger in het bestuur van 
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bekend is, heeft de Regering die laatste inmiddels onaannemelijk verklaard, 
omdat zij die clausule in strijd met art. 93, lid 6, der wet en trouwens 
met het gehele systeem der wet moeilijk te rijmen acht. Onder dat oordeel 
valt m.i. ook de boven weergegeven verzachte editie. In het systeem van 
de wet past geen rechtstreekse invloed - ook niet in de verzachte vorm 
als bovenbedoeld van de vrije organisaties op het beleid der publiek
rechtelijke lichamen. Men moge dat betreuren, deze situatie is nu eenmaal 
inhaerent aan het gekozen systeem van p.b.o., dat hoofdzakelijk aan de 
gedachte der functionele decentralisatie en die der subsidiariteit is ge
oriënteerd. Dat heeft ook medegebracht, dat naar het inzicht van de wet
gever de rechtstreekse invloed der vrije organisaties behoorde te eindigen 
bij de aan haar toevertrouwde aanwijzing van de bestuursleden der 
schappen. 

Om dezelfde reden past ook niet alleen de suggestie van Prof. Borst, 
volgens welke verordeningen van schappen eerst bindend zouden worden 
nadat ze in een tweede lezing de instemming der vrije organisaties zouden 
hebben verkregen, .niet in het systeem der wet, maar evenmin het - ook 
in de door de centrale middenstands- en arbeiders-organisaties ontworpen 
instellingsbesluiten voor de hoofdbedrijfschappen detailhandel en ambacht 
neergelegde voorstel van Prof. De Gaay Fortman, dat de besturen 
der schappen verordeningen slechts zouden kunnen vaststellen na daarop 
in alle gevallen het advies der vrije organisaties te hebben gevraagd, welk 
voorstel tot grote teleurstelling van Dr Van der \Vilde (blz. 130 v.) in de 
S.E.R. werd verworpen. 

Hij bestrijdt de noodzaak dier verwerping en ontkent daarbij o.m. de 
juistheid van het aangevoerde argument, dat de structuur der Wet op 
de Bedrijfsorganisatie - ook al moge men dat wellicht betreuren - nu 
eenmaal deze is, dat de enige band in die wet tussen bedrijfsorganen en 
vrije organisaties is te vinden in de benoeming van de bestuursleden va.n 
die organen door die organisaties. Hij voert daarbij o.m. aan, dat art. 
77 der wet "kent de mogelijkheid van de vaststelling van een verordening 
(aangaande de vergoeding der bestuursleden) door de vrije organisaties". 
Dit moet een "slip of the pen" zijn. In art. 77 wordt alleen bepaald, dat 
zulk een verordening - te maken door het bestuur van het schap! -
is o.nderworpen aan de goedkeuring van de S.E.R., tenzij bij de wet of 
het Koninklijk besluit, waarbij het lichaam is ingesteld, een andere voor
ziening is getroffen. Dit "tenzij" treft men op nog een drietal plaatsen 

het schap aanwijzen, met het verzock behoeven in te stemmen, maar dit slechts be
hoeft te geschieden door een representatieve organisatorische vertegenwoordiging der 
ondernemers en arbeiders in de betrokken sector; 

c. het oordeel, of degenen die het verzoek doen, inderdaad zulk een representatieve 
organisatorische vertegenwoordiging vormen, bij het bestuur van het schap zelf berust. 

Intussen zal in de practijk het onder b en c gestelde geen verschil maken, want 
1. het bestuur van het schap zal zijn oordeel in redelijkheid moeten bepalen en 2. er 
zal in redelijkheid niet licht een voldoend representatieve organisatorische vertegen
woordiging aanwezig kunnen worden geacht, wanneer ni ct alle vrije organisaties, welke 
leden van het bestuur van het schap van de sector, waarvoor de verordening zal gelden, 
benoemen - of zouden benoemen, als daar een schap was -, aan het verzoek hcbben 
deelgenomen. 

En de in de text vermelde clausule gaat zelfs nog verder dan de schildersclausule, 
inzoverre bij deze laatste de overlating op eenmaal in haar geheel plaats zou vinden, 
terwijl bij de onderhavige clausule de bevoegdheid van het bestuur van het schap 
slechts per geval wordt gevestigd. 
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aan, waarin het eveneens om de financiële gestie van het lichaam gaat. 
Inderdaad is de bedoeling van het amendement Romme, waardoor dit 
"tenzij" in de wet kwam, geweest, dat daardoor controle op die gestie 
door de in hun vrije organisaties georganiseerde bedrijfsgenoten mogelijk 
zou kunnen worden gemaakt. 

Intussen heeft de Regering zich bij de behandeling der Wet op de 
Bedrijfsorganisatie tegen het openen van deze mogelijkheid tot het einde 
toe verzet; deze is verder een uitzondering gebleven op het systeem der 
wet, en het gezaghebbend commentaar van Mrs Van Eijkern en Balken
stein zegt er dan ook terecht gemotiveerd van (a.w. blz. 243), "dat de 
thans geschapen mogelijkheid om het financiële toezicht eventueel in an
dere handen dan die van de Sociaal-Economische Raad te leggen, weinig 
in het stelsel der wet past". 

In dat stelsel past daarentegen wel - ik wees op die punten in mijn 
opstel in de jubileumbundel voor Prof. Dooyeweerd (blz. 99) de uit
drukkelijke afwijzing door de Regering van het bezwaar tegen de bepaling 
volgens welke de toch door de vrije organisaties aangewezen bestuursleden 
der schappen zonder last of ruggespraak stemmen, alsmede de tot in
trekking geleid hebbende afwijzing der Regering van een amendement 
Stapelkamp, dat beoogde het bestuur der schappen de plicht op te leggen 
jaarlijks ook aan de vrije organisaties verslag uit te brengen. 

Ik herhaal: men moge dit alles betreuren, maar het bepaalt het systeem 
der wet. Een incidentele afwijking daarvan als door het aanvaarde amen
dement Romme kan daarin geen wijziging brengen. Evenmin, dat de 
bepalingen welke handelen over werkwijze en taakverdeling der schappen 
- zoals Dr Van der Wilde aanvoert - "ruimschoots de mogelijkheid 
open laten nadere regelen voor het samenspel met de vrije organisaties 
te stellen". Immers, ook die mogelijkheden zullen binnen het kader van 
het systeem der wet moeten worden beoordeeld. 

De verwijzing door de schrijver naar het gedrag van de S.E.R. zelf, 
welke nota bene wel de - ook door Dr van der Wilde verworpen -
constructie der schildersclausule aanvaardde, snijdt m. i. geen hout: 
ieder weet, dat de oordeelvorming in zulke lichamen zich lang niet 
altijd volgens de lijnen der logica voltrekt. De aanneming van het amen
dement Romme in de Tweede Kamer is daar evenzeer een voorbeeld van 
als de aanvaarding van de schilderclausule door de S.E.R. 

Instemming betuig ik gaarne met 's schrijvers waarschuwing, dat de 
bevoegdheid der schappen tot het verrichten van zgn. daden van vrij 
bestuur met grote terughoudenheid dient te worden gehanteerd, aangezien 
een belangrijk deel van de werkzaamheden der vrije organisaties onder 
de tot die kategorie behorende werkzaamheden kan worden gebracht. In 
mijn bespreking van het werk van Van Eijkern en Balkenstein in A.R.S. 
XXI, blz. 280 (Augustus 1951), maande ook ik tot voorzichtigheid in 
dit opzicht. Van der Wilde wijst er op, dat de hier bedoelde werkzaam
heden voor een zeer groot deel vallen onder hetgeen Prof. Dooyeweerd 
in zijn bekende artikel in A.R.S. XXII, blzz. 65 v.v. en 97 V.v. (Maart en 
April 1952) de "atypische overheid staak" heeft genoemd, met welke m.i. 
niet zeer gelukkige benaming wordt gedoeld op zodanig optreden of deel
nemen aan het rechtsverkeer door de overheid, als op gelijke wijze door 
particulieren geschiedt of kan geschieden, zulks in onderscheid van zo-
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danig optreden harerzijds, waarbij haar publieke gezag als overheid in 
geding is. 

Tot slot zij dan nog aandacht gewijd aan het inleidende en fundamen-
tele eerste hoofdstuk over: Maatschappij en publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie. 

In aansluiting bij Dooyeweerd en Van der Kooy ontwikkelt de schrijver 
hier in het kort enige gedachten omtrent de structuur der maatschappij 
_ welk begrip hij voor zijn doel beperkt tot "dat deel der samenleving, 
waar de inkomens verworven worden" - en de roeping tot vorming en 
beheersing, welke de mens wiens gehele leven op zijn Schepper moet be
trokken zijn, ten aanzien ook van dat deel van het mensenleven heeft. 
De gegeven beschouwingen zijn te beknopt dan dat er, wanneer men het, 
gelijk de recensent, met de hoofdstrekking ervan eens is, veel kritiek op 
zou zijn te oefenen. Ik kan slechts zeggen, dat zij mij juist in haar be
knoptheid niet al te zeer hebben voldaan: deze beide paragrafen zijn, naar 
het mij voorkomt, niet uit de verf gekomen, zijn te zeer "aanloop" ge
bleven. vVat de schrijver overigens bepaaldelijk niet bedoeld zal hebben. 

Veel breder opgezet zijn de heide volgende paragrafen, resp. handelende 
over: Achtergronden van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, en 
over: Maatschappij en publieke rechtsbedeling. 

Dr Van der vVilde verwerpt, op het voetspoor van Dooyeweerd, de 
gedachte, dat de bedrijfstak een "gemeenschap" zou zijn, waarin reeds 
naar haar eigen aard gezag en ondergeschiktheid zou bestaan. 

Vervolgens wijst hij op het gevaar, op r.k. voetspoor de wezenlijke 
verschillen in innerlijke structuur en geaardheid van de verschillende 
levensverbanden uit het oog te gaan verliezen. Uiteindelijk staat men 
dan ook hloot aan de socialistische gedachtengang, welke in de staat een 
van de belangrijkste organen van de maatschappij ziet. 

De schrijver onderscheidt nadrukkelijk tussen de staat als publiekrech
telijk gekwalificeerd samenlevingsverband aan de ene zijde en de maat
schappij aan de andere zijde. Dit leidt hem konsekwent tot de stelling 
(blz. 23): "Een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan is een orgaan van die 
staat, weliswaar een orgaan met een speciale structuur, maar desalniettemin 
een orgaan met overheidsbevoegdheid. Het treedt dan ook als zodanig op." 

Hij vergelijkt deze figuur vervolgens met die van de verbindend ver
klaarde c.a.o., welke laatste figuur hij aan een belangwekkende analyse 
onderwerpt. Duidelijk laat hij zien, dat een bedrijfstak nimmer uit eigen 
rechte zulk een c.a.o. kan vaststellen, welke ook de onwillige bedrijfs
genoten zou hinden. Die laatste binding kan slechts de overheid vol
trekken, doordat zij de verbindend-verklaarde bepalingen der c.a.o. tot 
wet verheft. 

Ik wil daarbij aantekenen, dat althans onder de Nederlandse wet op 
de verbindend-verklaring van c.a.o.-en, de leden der bij zulk een c.a.o. 
gecontracteerde organisaties dan ook dubbel gebonden zijn: enerzijds vrij
vvillig krachtens hun lidmaatschap ener organisatie, welke haar mede af
sloot, en andererzijds door de verbindend-verklaring van overheidswege, 
welke geldt voor alle bedrijfsgenoten - georganiseerde zowel als onge
organiseerde. Dat brengt tweeërlei mede: ten eerste kunnen ook de 
gecontracteerde organisaties de verbindend-verklaarde bepalingen tijdens 
de duur der verhindend-verklaring niet wijzigen of opheffen, maar ten 
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tweede zal bij eventuele intrekking van de verbindend-verklaring terwijl 
de duur der c.a.o. nog niet verlopen is, de vrijwillige binding der georga
niseerden blijven voortbestaan. _:VLa.w. de verbindend-verklaring heft de 
oorspronkelijke structuur der vrijwillig gesloten overeenkomst niet op, 
maar die beide verbinden zich slechts. 

De schrijver meent nu, dat "in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
... de onderscheiden phasen, die bij de publieke rechtsvorming langs de 
weg van ... verbindend-verklaring ... te onderscheiden zijn, meer ineen 
(vloeien). In de bestuursleden van de betrokken bedrijfsorganen benoemen 
de vrije organisaties als het ware permanente onderhandelaars. De over
heid geeft aan deze mensen de bevoegdheid haar sanctie - onder haar 
toezicht aan het resultaat van hun onderhandelen te geven." 

Deze beschouwing moet ik afwijzen. Onderhandelaars, dat is wat de 
bestuursleden der toekomstige schappen nu juist bepaald niet mogen zijn! 
De taakomschrijving der schappen in art. 71 der wet wijst het reeds uit 
en art. 89 met zijn verbod van last en ruggespraak komt dit nog eens 
onderstrepen. De gekwalificeerde meerderheid voor het totstandbrengen 
van verordeningen ligt m.i. in dezelfde lijn: er moet een behoorlijke mate 

* • •• 
van commul11s Op1110 Zijn. 

Overheidspersonen van een functioneel gedecentraliseenl lichaam met 
autonome en zelfbestuursbevoegdheden, dat is wat de bestuursleden der 
schappen zijn. 

Hier - tussen de verbindend-verklaring ener- en de verlening van 
publiekrechtelijke bevoegdheid andererzijds, ligt de principiële stap van 
de vrije bedrijfsorganisatie naar de publiekrechtelijke. In de eerste blijven 
bedrijfsgenoten en overheid ieder op eigen plaats, in de laatste trekt de 
overheid vertegenwoordigers van bedrijfsgenoten in haar sfeer en bekleedt 
deze deskundigen met de slechts door haar te verlenen bevoegdheid tot 
het verbinden van sanctie aan door hen vast te stellen regelen. Dat kan 
geoorloofd, dat kan wenselijk, dat kan nodig zijn, het gaat er maar om, 
dat men deze figuur in haar juiste aard ziet. Dat heeft Dr Van der 
Wilde stellig gedaan, maar des te verwonderlijker is dan de uitlating, 
welke ik hier moest bestrijden. 

Dat die juiste visie in de kring der christelijke maatschappelijke or
ganisaties niet populair is, blijkt Dr Van der \Vilde zich bewust, wanneer 
hij schrijft (blz. 30): ,,\Vij zien dus een bestuur van een publiekrechtelijk 
bedrijfsorgaan als een bedrijfsoverheid. Dit zal sommigen ertoe leiden, te 
zeggen dat in ons betoog de ware maatschappelijke bewogenheid ontbreekt, 
en dat wij de "ziel" uit de bedrijfsorganisatie wegredeneren; dat een 
jarenlange Christelijke-sociale actie aan ons is voorbijgegaan, en dat wij 
van het \vezen van de zaak niets hebben begrepen." 

Hietegenover betoogt de schrijver terecht, dat het bewustzijn der chris
telijke solidariteit "een wezenskenmerk (is) van de juist gerichte hande
lingen van de mens overal en altijd" (curs. van mij; G.) en niet een wezen
lijk kenmerk voor de maatschappelijke verbanden alleen. 

"Een beroep op de solidariteit aller mensen stelt de veelvormigheid van 
de verhoudingen waarin de mens kan treden, niet in een helder daglicht. 
Het heeft bij veronachtzaming van de overige facetten de tendens deze 
verhoudingen te vervlakken. De oorzaak hiervan is gelegen in de omstan
digheid dat men in die geclachtengang de broederschap aller mensen wel-
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iswaar erkent, en zelfs wel uitgaat van de religieuze wortelgemeenschap 
aller mensen in Christus, C.q. de in Adam afvallige mensengemeenschap, 
maar dat men daarbij de grootste veelvormigheid welke de Schepper in 
de schepping heeft gelegd, en waarvan Hij de ontwikkeling tot taak aan 
het mensengeslacht heeft gegeven, voorbijgaat. De solidariteit, of wel de 
Christelijke naastenliefde dient zich te uiten op de speciale wijze waarop 
de eigen aard van een samenlevingsverband of een maatschapsverhouding 
dat verlangt. Zij verdiept dat verband en die verhouding." 

De schrijver blijft dan verder bij zijn opvatting van de publiekrechtelijke 
organisatie als "gedecentraliseerd overheidsorgaan" (blz. 30), als "in
stelling van een nieuw deelverband van de staat voor de takken van be
drijf" (blz. 32), \vaarin ligt opgesloten "functionele decentralisatie van de 
gemonopoliseerde zwaardmacht voor de bedrijfstak, met de mogelijkheid 
van publiekrechtelijke functionele belangenbehartiging binnen het kader 
van het algemeen belang" (blz. 32). 

Vervolgens onderneemt hij een poging aan te tonen, dat de wijze waarop 
de publiekrechtelijke lichamen tot stand komen en de typische structuur, 
welke zij binnen het kader van de Nederlandse wet op de p.b.o. verkrijgen, 
"hen desalniettemin stempelt tot organen van het bedrijfsleven en qualita
tief onderscheidt van het normale overheidsorgaan" (blz. 33). Het is dui
delijk, dat dit moet uitlopen op de betuiging, welke de lezer op blz. 36 
dan ook inderdaad vindt: "In deze opzet wordt de souvereiniteit in eigen 
kring van het bedrijfsleven gehandhaafd ... " 

Dr Van der "\iVilde roept hiertoe de leer der enkaptische structuurver
vlechtingen te hulp. Marmer blijft marmer, al wordt het gebonden in een 
aesthetisch object als een heeldhouwwerk is. 

Op dezelfde wijze worden de in het bedrijfsleven gewenst geachte ver
houdingen, ter verzekering van haar stabiliteit en algemene gelding, ge
bonden binnen de enkaptische vervlechting met het overheidsorgaan. 

Het haart geen verwondering, dat de schrijver hier nog eens terugkomt 
op zijn betoog inzake de verbindend-verklaring van c.a.o.-en. Uit zichzelf 
heeft die c.a.o. geen kracht van "wet"; die verkrijgt zij eerst door de 
verbindend-verklaring: "Evenzo nu bij de publiekrechtelijke bedrijfsor
ganisatie. De handelingen van de vrije organisaties kunnen nooit kracht 
van "wet" krijgen, daarvoor is de publiekrechtelijke sanctie vereist. Wil 
men derhalve toch vertegenwoordigers van de vrije organisaties in de 
gelegenheid stellen, regelingen te treffen voor een bedrijfstak of andere 
::ector van het bedrijfsleven, dan zullen zij dat niet uit hun eigen bevoegd
heden als vertegenwoordigers van organisaties kunnen, maar wel in hun 
bvaliteit van overheidspersoon. Dat juist deze mensen nu die kwaliteit 
kunnen verkrijgen, is de kracht van de publiekrechtelijke bedrijfsorgani
satie. Als vertegenwoordigers van hun organisaties weten zij wat er in 
het bedrijfsleven gaande is, en welke regelen er nodig zijn. Als overheids
personen - met een beperkte taak - dienen zij dit alles te toetsen aan 
het algemeen belang en te regelen, waar dat in het belang van het bedrijfs
leven nodig is" (blz. 34/5). 

Bij behartiging door de (centrale) overheid ligt de zaak anders. Daar 
mankeert de deskundigheid, en vraagt men niet naar de typische eisen 
van het bedrijfsleven. De schrijver ziet hier het kwalitatieve verschil liggen, 
waarop hij even eerder doelde. 
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Het doet mij leed, maar dit kan ik hem geenszins toegeven. Het depar
tement zou moeten zorgen, dat het de vereiste deskundigheid ook had, 
bv. door zorgvuldig rekening te houden met gaarne gevraagde deskundige 
voorlichting, en zou wel degelijk met de typische eisen van het bedrijfs
leven rekening moeten houden. Dit mag niet zo gemakkelijk bereikbaar 
zijn, bij een goede organisatie is het niet onbereikbaar, en op de N eder
landse departementen van algemeen bestuur wordt er stellig ook naar 
gestreefd. Er ligt geen wezensverschil tussen publiekrechtelijke behartiging 
en regeling van bedrijfsbelangen door de "politieke" (centrale) overheid 
ener- en zodanige publiekrechtelijke behartiging en regeling door een 
publiekrechtelijke "bedrijfs" -overheid, welke haar publiekrechtelijke sanctie
bevoegdheid aan die "politieke" overheid ontleent en moet ontlenen, anderer
zijds. Er is slechts een gradueel verschil: de "eigen mensen" beschikken 
eerder en gemakkelijker over de vereiste deskundigheid, zijn eerder in 
staat de eisen van het bedrijfstakbelang te onderkennen en leven dichter 
bij de justitiabelen. Dat is het voordeel van alle functionele decentralisatie, 
van alle autonomie-verlening en van alle opdracht van medebewind. 

Maar - al diegenen die daarbij worden ingeschakeld en met bevoegd
heden worden bekleed, oefenen die bevoegdheden uit in, en in voortdurende 
confrontatie met, het algemeen belang, dat immers steeds richtsnoer moet 
wezen van de "politieke" overheid, welke hen met hun publiekrechtelijke 
sanctie-bevoegdheid bekleedde en ... zich het toezicht op de hantering daar
van voorbehield, uiteraard om te zorgen, dat zij niet in andere richting 
zou worden misbruikt. 

vVel is - al zou op de formulering aanmerking kunnen \vorden gemaakt, 
maar dat laat ik thans terzijde - niet onjuist de uiteenzetting, waarmede 
Dl' Van der \Vilde zij n betoog besluit (blz. 36): "Er wordt ... recht be
deeld waar dat nodig is, maar dan werkelijk dat recht dat het economisch 
leven verlangt. Het onderscheid tussen de handelingen in het bedrijfs
leven en die van het publiekrechtelijk orgaan is qualitatief. Er worden 
bevoegdheden gegeven, waarvan slechts gebruik kan worden gemaakt, als 
het economisch leven daarom vraagt, en alleen om orde te scheppen voor 
de ontwikkeling van de zuivere functie van het bedrijfsleven. Aan de 
andere kant wordt ook een te ver gaande bemoeiing afgesneden, doordat 
het economisch leven naar de aard van het publiekrechtelijk bedrijfsorgaan 
het uitgangspunt blijft bij elke maatregel. De vraag is niet: "wat moet 
er gedaan worden in het algemeen belang?" maar: "wat moet tot gelding 
komen in het bedrijfsleven, wil dat bedrijfsleven zich naar zijn aard 
ontwikkelen in de maatschappij en past dat in het kader van het algemeen 
belang ?" 

Maar dit is nu immers juist wat de bevoegdheid van ieder met autonomie 
bekleed lichaam is: dat het in (betrekkelijke) zelfstandigheid zelf - zij 
het onder hoger toezicht - uitmaakt, wat het zal regelen, hoe die regeling 
zal zijn en hoever ze zal gaan. 

Maar. .. autonomie is nu eenmaal iets anders dan souvereiniteit in 
eigen kring. Daar is ze niet minder om. Maar ze ligt op een geheel ander 
vlak, doet zich alleen voor binnen structuren van gelijke geaardheid, 
welke in een verhouding van groter en kleiner, meer-omvattend en minder
omvattend, hoger en lager staan. Bij "souvereiniteit in eigen kring" is 
echter aan de orde een fundamenteel onderscheid in structuur, aard, wezen 
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en karakter. Tussen staat en maatschappij, en daarmede tussen staat en 
vrije bedrijfsorganisatie, bestaat dat fundamentele wezensonderscheid. 
Maar in de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is de publiekrechtelijke 
bevoegdheid, alle bedrijfsgenoten te binden aan regelingen welke voor de 
bedrijfstak nodig zijn, functioneel gedecentraliseerd toevertrouwd aan een 
door de staat daartoe in het leven geroepen en door hem met die be
voegdheid bekleed lichaam van statelijhe structuur, zij het met inschakeling 
van deskundige bedrijfsgenoten, aangewezen door de organisaties van het 
bedrijfsleven zelf. Van enkapsis is hier geen sprake, want daarbij behoudt 
juist elk der in de vervlechting begrepen structuren haar eigen souvereini
teit in eigen kring. 

Nu Dr Van der Wilde dit zo duidelijk zag, lijdt zijn betoog, dat het 
bedrijfsleven ook in zijn ingeordend zijn in de p.b.o. zijn souvereiniteit 
in eigen kring desniettemin behield, naar het mij voorkomt, aan een in
nerlijke tegenstrijdigheid. 

Niettemin, het proefschrift van Dr Van der Wilde heeft, evenals dat 
van Dr Rip, naast andere verdiensten, welke de lezer uit deze bespreking 
voldoende zullen zijn gebleken, deze uitnemende verdienste, dat het de 
meningsvorming in onze kring over de bedrijfsorganisatie in het alge
meen en over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het bijzonder èn 
over haar practische toepassing vooruitbrengt. Wij mogen over de om
vang en het peil van de wetenschappelijke discussie in onze kring over deze 
vraagstukken met name in de laatste drie jaren niet klagen. Dr Van der 
Wilde's geschrift neemt in die discussie een eervolle plaats in. G. 

Ad F antes. Cultureel Maandblad voor het Christelijk 
Onderwijs. Assen-Amsterdam, Uitgeverij Bom N.V. 

Wie de afleveringen van dit sinds October 1953 verschijnende tijd
schrift regelmatig heeft gelezen en ook kennis heeft genomen van de toe
gezegde bijdragen, zal niet aarzelen te erkennen dat met Ad F antes een 
blad het licht ziet waaraan reeds lang dringend behoefte bestaat. Het is 
van harte te hopen dat niet alleen zij die onmiddellijk bij het onderwijs 
zijn betrokken dit tijdschrift zullen bestuderen, doch dat ook anderen 
hun inzicht in de belangrijke vraagstukken op het gebied van het onder
wijs er mee zullen verdiepen en verrijken. 

Niemand mene dat in Ad Fantes technische artikelen van de hand van 
specialisten voor specialisten worden opgenomen: men zou kunnen be
weren dat dit tijdschrift zelfs hen kan boeien die de hele huidige onder
wijsprohlematiek slechts van verre zien, maar die niettemin op de hoogte 
willen komen of blijven van de huidige geestelijke conflicten en problemen: 
men wordt op deskundige wijze voorgelicht over Toynbee, de moderne 
historische litteratuur, de hand Gods in de geschiedenis, over de ontmoe
ting van het Christendom en de Oosterse godsdiensten enz. enz. 

Wij wensen redactie en uitgevers en medewerkers een uitgebreide lezers-
kring toe. Deze periodiek is het waard! DR M. C. SMIT 
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Dr G. J. D. AALDERS H.Wzn, Mensen en machten. De rol 
van de grote mannen in de geschiedenis. Kampen, J. H. 
Kok N.V., 1954. 103 blz. 

Reeds veel is er geschreven over de grote historische persoonlijkheden 
en hun plaats in de gang der geschiedenis. Gelukkig heeft Dr Aalders 
zich hierdoor niet laten weerhouden de pen op te nemen en nog eens dit 
onderwerp aan te snijden. \Vij moeten erkennen dat de auteur zijn pro
bleem met bekwame hand heeft aangegrepen en dat hij wandelend door 
een dicht woud van moeilijke vraagstukken zijn doel goed i.n het oog 
heeft gehouden en inderdaad nieuwe gezichtspunten heeft geopend. 

Nog om een andere reden is Dr Aalders' boekje belangrijk: wij vinden 
er de neerslag in van een benijdenswaardig omvangrijke kennis van de 
vroegere en huidige geschiedfilosofische litteratuur. Reeds hierom is dit 
boekje een onmisbaar hulpmiddel voor ieder die zich wil bezighouden 
met de problemen-kring rondom de verhouding van mensen en machten. 

Toch zouden wij er de voorkeur aan willen geven dit geschrift als een 
eerste verkenning van de auteur van de altijd weer boeiende vraag naar 
de rol van grote persoonlijkheden in de geschiedenis te beschouwen. Im
mers, hoewel de auteur het niet uitdrukkelijk zo formuleert, hij laat het 
probleem van de verhouding van mensen en machten tenslotte probleem: 
alles cirkelt om de verhouding van mens, macht en goddelijk bestel. en 
daar dit laatste in zijn vc:rhouding tot de geschiedenis door de auteur 
uitdrukkelijk als een ondoorgrondelijk mysterie wordt gequalificeerd, blijft 
de verhouding van mens en macht evenzeer een mysterie. In de verdere 
bezinning over deze moeilijkheid zullen wij allereerst hier tot klaarheid 
moeten komen. 

Aangezien Dr Aalders vele onderwerpen moest aansnijden en zijn ge
schrift aan een beperkte omvang was gebonden, is de duidelijkheid en 
grondigheid wel eens in het gedrang gekomen. Ik denk hierbij o. a. aan 
wat hij op blz. 71, noot 27a, zegt over historische wetten: men krijgt 
sterk de indruk dat de auteur niet scherp voor ogen heeft het onderscheid 
tussen het gangbare begrip wet en de betekenis waarin Dooyeweerd het 
gebruikt; gevolg is dat Dooyeweerd's visie op historische normen niet 
tot haar recht komt. 

De wijze waarop Dr Aalders de litteratuur aanhaalt maakt een eigen
aardige indruk. Men zal hem dankbaar zijn voor de overvloedige vermel
ding van boeken en artikelen, doch de lezer voelt zich telkens geïrriteerd 
wanneer een algemeen bekende gedachte gestaafd wordt met een groot 
aantal bewijsplaatsen. Zo wordt, om slechts één voorbeeld te noemen, voor 
de begripsomschrijving van het historisch materialisme - de richting 
welke leert, dat "economische wetten het verloop van de geschiedenis 
dwingend bepalen" (blz. 10) - verwezen naar elf auteurs, terwijl toch 
zeker volstaan had kunnen worden met het vermelden van die werken 
welke beschouwingen van betekenis over het historisch materialisme be
vatten. DR M. C. Sl'vUT 
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De Middenstandsnota 1954, ontworpen op aandrang van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en bedoeld als de basis voor een uitvoerige 
en volledige discussie in het parlement over middenstandsaangelegenheden 
en over middenstandspolitiek op lange termijn, kan in het kort worden 
getypeerd als de rijk - en niettemin onvolledig - gedocumenteerde visie 
van een aantal hoogst bekwame ambtenaren op de hedendaagse proble
matiek van het kleinbedrijf op het terrein van handel, nijverheid en ver
keer. De Nota draagt dan ook het stempel ener, wat men zou kunnen 
noemen, "parteiliche Objektivität"; d.w.z. zij gaat uit van de veronder
stelling, dat het tot dusver in Nederland gevoerde middenstandsbeleid juist 
is geweest, poogt de daarop door sommige politici en middenstanders 
geleverde critiek bij voorbaat te ontzenuwen en stelt de middenstand zelf 
verantwoordelijk voor de oplossing van een aantal moeilijkheden, die tot 
dusver niet konden worden weggenomen. Wanneer men toegeeft, dat de 
Nota, wilde zij aan haar doel beantwoorden, bezwaarlijk anders kon 
worden opgezet, dan betekent zulks nog niet, dat men het op alle prin
cipiële punten met de inhoud van dit geschrift eens behoeft te zijn. Met 
name kan daarbij de vraag worden gesteld, welke waarde heeft de in 
hoofdzaak aan de jaren 1950-1952 ontleende documentatie voor een be
oordeling van het verleden en voor het uitstippelen van het beleid in 
de toekomst? Wij delen weliswaar de opvatting, dat de huidige inkomens
situatie in de middenstand niet ongunstig kan worden genoemd, doch wij 
merken daarbij onmiddellijk op, dat men deze situatie niet als een per
manent gegeven in zijn beschouwingen mag introduceren. 

De middenstandspolitiek moet haar uitgangspunt nemen in de funda
mentele problematiek van het kleinbedrijf. Deze problematiek vloeit voort 
uit de functie, die de middenstand in het maatschappelijk leven vervult. 
In een artikel ') in Economisch-Statistische Berichten van 3 Maart 1954 
schreven wij over deze functie 0.111. het volgende: "Ambachtslieden, win
keliers, kleine vervoerders, pensionhouders en andere leiders van kleine 
en middelgrote horecabedrijven kunnen bezwaarlijk onder één noemer 
worden gebracht, wanneer men de aard hunner economische prestaties 
in ogenschouw neemt. En toch hehben zij zoveel trekken gemeen, dat het 
middenstandstype in de menigte als vanzelf opvalt. Zoals de infanterie 
een klare weerspiegeling is van de geestkracht en het initiatief ener natie, 

,) Over: De Functie van de Middenstand. 

A. s. XXIV 12 
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ZO geeft ook de Nederlandse middenstand een helder beeld van de goede 
en de kwade eigenschappen van ons volk... De middenstander ontving 
zijn stempel als laatste ondernemersgeleding in de bedrijfskolommen, 
waarin men ons rijk gevariëerd economisch leven kan indelen. IJe fzmctie 
van de middenstander is dientengevolge over de gelzeTe linie va1l zijn 'Leerk
::;aamheden het met persoonlijke in::;et dienen van de uiteinde!ijl,'e con
sument." 

Uit het vervullen van deze functie nu vloeien speciale problemen voort, 
die men o.i. slechts ten dele door een zuiver economisch gerichte politiek 
kan en mag benacleren. Op het terrein van cle winkelstand manifesteert 
zich deze functie in het beschikbaar stellen van een assortiment goederen 
in de onmiddellijke omgeving van de veelal ondeskundige verbruiker. De 
consument heeft koopgewoonten die hij zelf nooit heeft geanalyseerd en 
die in ieder geval niet louter door economische overwegingen \Vorden 
hepaald. De met de voortschrijding der techniek en met de veranderingen 
in de levensstijl toenemende ondeskundigheid der kopers vraagt steeds 
dringender om het persoonlijk contact met een betrouwbaar en deskundige 
raadsman. Deze raadsman moet een vertrouwenspositie verkrijgen, die 
hij slechts in een voortdurende, niet streng zakelijke, omgang met zijn 
klanten kan opbouwen. 

De functie van de ambachtsman kan men op soortgelijke wijze be
naderen. Er bestaat een groep basis-ambachten, die goederen produceert 
of diensten verleent, die voor ieder onontbeerlijk zijn, hoe klein de be
volkingsconcentratie ook moge wezen. In dorp en stad vormen zij een 
onmishaar onderdeel van de gemeenschap, die èn economische èn sociale 
aspecten heeft. 

Een belangrijk kenmerk van de middenstand is derhalve zijn bcsclzil,
baarheidsl1uttigheid ten behoeve van het publiek, dat uit gezinshuishou
cEngen is opgebouwd. De middenstandsonc1erneming staat op haar ver
koopmarkt tegenover particuliere huishoudingen, die niet in hoofdzaak 
economisch zijn gericht. Hieruit vloeit een uitermate belangrijke conse
quentie voort en wel deze, dat cle middenstander zijn onderneming !looit 
volkomen met behulp van rationele en efficiënte normen zal kunnen in
richten . .l\lede hierom behoren tal van irrationeel geachte verschijnselen 
als leegloop, spitsuren, thuisbezorging, kleine omvang der bedrijven, lange 
werkuren, enz. tot het wezen van de midclenstanclsonderneming. Zij vragen 
van de middenstander een geheel eigen ondernemersmentaliteit, die niet 
wordt gekarakteriseerd door het streven naar een zo groot mogelijke winst; 
een mentaliteit die door een zuiver economisch gerichte middenstandspoli
tiek niet kan en mag worden omgebogen. 

Er bestaan gelukkig nog vele middenstanders, die hun activiteit niet 
alleen richten op het verkrijgen van een steeds stijgend inkomen, doch 
die na het bereiken van een bepaald welvaartsniveau, hun werkkracht ten 
dienste stellen van culturele en religieuse gemeenschapsbelangen. Men 
denke hierbij aan kerk, school, zending, kiesvereniging, sociale organisaties, 
enz. Op deze punten onderscheiden de middenstanders zich in het al
gemeen gunstig van andere ondernemers, voor wie de winstmaximalisatie 
clan wel de expansie van het bedrijf het enig levensdoel schijnt. 

In clit verband mogen enige cijfers worden vermeld over het [Jemiddelde 
inlwmen yan ambachtslieden en zelfstandige winkeliers over het jaar 1952. 
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Deze gegevens vindt men niet in de Midclenstandsnota, doch zijn ontleend 
aan een recent rapport van het Economische Instituut voor den Midclen
stallel. 

A1nbachtsbranchcs 

Schoenherstellers 
Kappers . 
Kleermakers 
Rijwielkleinheclrijf 
Schilders 
Electriciëns . 
Smeden . 
\V ol1inginrichters 
Bakkers . 
Slagers 
Loodgieters 
Timn;er lieden / metse
laars 

f 

" 

2.700,-
3.400,-
3.600,-
3.700,-
3.900,-
4.000,-
4.200,-
4.200,-
4.500,-
4.600,-
4.600,-

4.ROO,-

J)ctailhandclsbranches 

Groenten en fruit. 
Tahakswinkeliers 
Kruicleniers . 
}Ielk en zuivel . 
Brandstoffenhandel 
Drogisten 
Textielwinkeliers . 

f 

" 
" 

3.400,-
3.500,-
3.700,-
4.000,-
4.000,-
4.700,--
5.500,-

Vastgestelcl k:m worden, dat de inko!11stenverholldingen in ambacht 
en detailhandel niet al te ver uiteen lopen. Bijna de helft van de ambachts
patroons (487<) en de detaillisten (46 rc.) verkrijgt uit hun midclenstands
hedrijf een inkomen, dat ligt tussen de 2.000 en 4.000 gulden per jaar. 
In het ambacht in zijn geheel bedraagt het gemiddelde inkomen 4.200 
gulden; in de detailhandel 4.100 gulden. 

De in het voorafgaande genoemcle gemiddelden komen, wat de kruide
niers en de slilgers betreft, vrijwel overeen met de cijfers uit cle Miclden
stanclsnota. Alleen de textielwinkeliers komen in het jongste rapport van 
het E. I. :\1. minder goed uit de hus dan in de Nota, waar men voor 
deze categorie detailhandelaren een gemiddeld inkomen van f 8.Roo,
noemt. 

Rangschikt men de gemiddelde inkomens naar de grootte van cle be
volkingscentra, waarin de bedrijven zijn gevestigd, dan kan de tendentie 
worden waargenomen, dat het inkomen ;;tijgt naar gelang de vestigings
plaats meer inwoners telt. 

Gemeentegroep Gemiddeld inkomen in guldens 

(in dui-::endtallen inwoners) Ambacht Detailhandel 

minder dan 2 f 3.800,- f 3.400,-
2-5 " 

3.800,- " 3.400,-
5-10 

" 
4.000,- " 3.600,-

10-20 
" 

4.100,- " 3.800,-
20-50 

" 
4.200,- " 4.300,-

50--100 
" 

4.400,- " 4.500,-
100--200 

" 
4.500,- " 4.400,-

hoger dan 200 
" 

4.300,- " 4.300,-

Nederland f 4.200,- f 4.100,--



212 PROF. DR F. L. VAN MUISWINKEL 

Vermeldenswaard is nog, dat volgens het onderzoek van het E. 1. M. 
31 % van de ondernemers in het ambacht neveninkomsten geniet, terwijl 
dit percentage in de detailhandel 44 is. Deze neveninkomsten komen, naar 
verwacht mocht worden, het meeste voor in de laagste inkomensgroepen. 
Na het bereiken van een inkomen van 5.000 gulden neemt het verschijnsel 
van de neveninkomsten weer toe: een en ander als een gevolg van het feit, 
dat in deze groepen enig vermogen gevormd kon worden, dat baten afwerpt. 

Na het verschijnen van de Middenstandsnota is over de betekenis van 
de grootte van de behaalde inkomens een brede discussie ontstaan. In het 
Voorlopig Verslag, dat naar aanleiding van de Nota werd uitgebracht, kan 
men de opmerking lezen, dat f 6.000,- ongeveer de grens is "waar be
neden het individu geacht wordt niet zelfstandig in staat te zijn tot op
vanging van de risico's des levens". Laatstgenoemd bedrag ligt aanzienlijk 
hoger dan het in werkelijkheid behaalde gemiddelde inkomen. 

De middemtanders zelf zijn in het algnneen echter niet ontevreden 
met de behaalde resultaten. Het meergenoemde rapport van het E. 1. M., 
dat op 6.000 middenstanders betrekking heeft, constateert namelijk, dat 
bij navraag, 73 % der ondernemers in het ambacht en 68 je in de detail
handel, van mening waren, dat hun onderneming een redelijk bestaan op
leverde. Voor enkele branches afzonderlijk bedroeg dit percentage: elec
triciëns 80, smeden 79, slagers 78, timmerlieden/metselaars 77, Ideer
makers 60, schoenherstellers 63, melk- en zuivelhandel 82, detailhandel 
in textielgoederen 77. 

De in het voorafgaande gememoreerde mening van de middenstanders 
zelf over het behaalde inkomen past volkomen in het beeld van de geheel 
eigen ondernemersmentaliteit van betrokkenen. 

Moet de toekomstige middenstandspolitiek er nu van uitgaan, dat het 
huidige inkomensniveau te laag is? Zo ja, dan komt onmiddellijk de vraag 
aan de orde, of de oorzaken daarvan kunnen worden opgespoord. Heeft 
men deze oorzaken gevonden, dan rijst een tweede vraag, en wel: kunnen 
deze oorzaken worden weggenomen, met behoud van het middenstands
karakter van de betrokken ondernemingen? 

In de Middenstandsnota wordt in dit verband een belangrijk onder
scheid gemaakt, en wel tussen het randbedrijf en de volwaardige onder
neming. "Onder het randbedrijf wordt dan verstaan die groep van onder
nemingen, waarin de ondernemerscapaciteit doorgaans onvoldoende wordt 
of kan worden benut en die de ondernemer een uiterst bescheiden inkomen 
geeft; voorts is de continuïteit van deze ondernemingen in vele gevallen 
niet verzekerd, hetgeen nog in de hand wordt gewerkt door het feit, dat 
de opvolger in het bezit moet zijn van de wettelijk voorgeschreven 
diploma's. Subjectieve overwegingen spelen een rol bij de beoordeling of 
de onderneming al dan niet zal worden voortgezet. Vaak valt de beslissing 
te dien aanzien pas bij het uittreden van de ondernemer. 

Tot de volwaardige ondernemingen "vorden gerekend de ondernemingen, 
waarin het verschijnsel van de onderbezetting van de arbeid in het alge
meen niet optreedt. Zij leveren de ondernemer doorgaans een bestaan op 
voor zich en zijn gezin en geven daarbij de mogelijkheid tot reservering 
en afschrijving, waardoor de continuïteit van de onderneming meestal is 
gewaarborgd", aldus de Nota. 
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Tegen deze indeling werden van verschillende zijden bezwaren inge
bracht: o. m. in het Voorlopig Verslag. Deze bezwaren richtten zich 
o. 1l1. tegen het inkomen van f 3.000,-, dat terloops als scheidslijn tussen 
genoemde twee groepen bedrijven in de Nota is genoemd. 

Het wil ons voorkomen, dat de critiek op dit punt geen hout snijdt. 
De kern van de onderscheiding ligt niet bii de 3.0oo-gulden-grens 2), 
doch bij het al dan niet bestaan van onderbezetting der werkzame krachten; 
een onderbezetting, welke zowel het gevolg kan zijn van de geringe af
zetmogelijkheid van sommige bedrijven als van het gebrek aan leiders
capaciteiten van de middenstanders, die in de groep randbedrijven worden 
aangetroffen. 

Terecht wordt in de Nota opgemerkt, dat de problematiek van beide 
groepen ondernemingen in vele gevétllen van een andere orde is. "De 
mogelijkheden tot een verdere ontwikkeling zijn bij de volwaardige onder
nemingen immers veel groter clan bij het ranclhedrijf." \Vie de Nota 
unhevooroordee!cl leest, zal deze uitspraak onderschrijven en daaruit niet 
de wrange conclusie trekken, dat de 1\' ec1erlandse overheid de kleine mid
denstander zonder meer wil laten ondergaan. Er bestaat nu eenmaal een 
groep winkel- en ambachtsbeclrijven, die gegeven het kleine bevolkings
centrnm waarin zij zijn gevestigcl, geen behoorlijke omzet kunnen behalen 
en geen normaal inkomen kunnen opleveren. Er bestaat geen politiek, 
nCJch van het georganiseerde bedrijfsleven, noch van de overheid, die hier
in een fundamentele verandering ten goede zou kunnen brengen. De mi c1-
denstancler, die zulk een onvoordelige vestigingsplaats kiest, moet daar
voor zelf yerantwoonlelijk worelen gestekl. Hij kan ter plaatse een nuttige 
en zeifs een onmisbare functie vervullen, maar zijn inkomen zal per 
definitie gering hlijven. 11 et opvoeren van de productiviteit kan in dit 
,:oort ge).'allell alleen tot ge'lolg hebben, dat deze middenstanders nog meer 
vrije tijd oyerhOl1(lell. Prod1lctieve aanwending van deze vrije tijd is in 
het slechts denkbaar door het combineren van hranches of be
roepen, zoals 111en dit ten plattelancle zo veelyuldig aantreft. Deze zoge
naamde "parallelisatie" zal echter, wil zij gelukken, gepaard moeten ga:111 
111et het uitvallen van een aantal andere ter plaatse hestaancle kleine be
drijven. \Coorwaanle voor het slagen van deze hedrijfspolitiek is boven
clien, dat wettelijke maatregelen (de Vestigingswet bijv.) geen verhindering 
in de weg 

Op~);elllerkt zij hier ten slotte, dat het randlJedrijf veelal één der eerste 
spurten is van de maabchappelijke ladder. eit het grote reservoir, dat 
met deze hec1rij ven gevuld is, stijgen de hekwame ondernemers omhoog. 
Het ralldheclrijf is yrijwc1:èoncler uitzonclering de wieg van het volwaar
dige ll1idclenstamlsheclrijf, ja zelfs van het groothedrijf. Ook om deze 
rcelen behoeft aa.l1 het aantal ranclbedrijven in N eclerland geen alar
merende hetekenis te wo nl en toegekend. 

V raagt men zich nu in het licht van onze yoorafgaancle hesehomvingen 
af, welke politiek er met kans op succes ten bate van de middenstand 

De ?\ ota gaat cr "lJlj 7:...'(j:;(' Tan dcn!?C(J11stYllctic yan uit, dat dC' o'0'crigens 
grens tussen het randbedrij f en de volwaardige onderneming ligt bij een 

ondernemersinkomen "an .l.O()() gulden". 
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kan en moet worden gevoerd, dan dient men de volgende feiten als uit
gangspunt te nemen: 

a. Het middenstandsbedrijf draagt, gelet op de uitgeoefende functie, 
een volkomen persoonlijk: lwrakter. Leiding en kapitaalverschaffing zijn 
in één persoon verenigd. "De man is de zaak." 

b. Het persoonlijk karakter van cle mic1clenstandsonderneming brengt 
met zich mede, dat het benodigde lwf)itaal in hoofdzaak uit eigen middelen 
moet worden geput. Voor credietverlening op lange termijn komt dit 
soort ondernemingen niet in aanmerking. Credietverlening op korte ter
mijn stuit eveneens op moeilijkheden, \vegens het ontbreken van voldoende 
zakelijke zekerheden. 

c. Het middenstandsbedrijf heeft hij zijn afzet te maken met ge,;;ins
waarvan de gedragingen voor een aanzienlijk eleel niet 

door zuiver economische motieven worden bepaald. 
d. Gegeven de vestigingsplaats vloeit uit cle functie van de middell

stand in tal van gevallen voort, dat de betrokken ondernemingen voor een 
groot deel blijvend in de sfeer van het randbedriff zullen liggen. 

e. Voor sommige middenstanders is het randbeclrijf de eerste sport 
op de maatschappelijke ladder, die zij hoger zullen heklimmen, naarmate 
de ondernemerskwaliteiten van betrokkenen heter ontwikkeld zijn. 

Omvang, inhoud en mogelijkheden der middenstandspolitiek worden 
door de genoemde feiten (a--e) in grote trekken bepaald. 

Gegeven het aantal kleinbeclrijven en gegeven de geografische spreiding 
der hevolking, \yonlt de gemiddelde bedrijfsgrootte en de rendabiliteit 
op zeker moment volledig beheerst door het algemene welvaartspeil. De 
middenstandspolitiek kan dientengevolge nooit uit een volkomen zelfstan
dig complex van maatregelen worden opgeboU\\'d, doch zal moeten pas::ien 
in het kacler van het algemeen sociaal-economisch beleid. Elke maatregel, 
die de overheid treft ter be,;cherming en ter stimuleri.ng van de \'011-:::;
welvaart is per definitie tevens van direct belang voor de goede gang "\'a11 
zaken in de middenstallCIssector. Dit geldt niet alleen voor cIe maat
regelen ten bate van het industriële en het agrarische hcdrijislevC::ll, doch 
tevens voor de loonpolitiek en voor de sociale voorzieningen ten behoc\'e 
van de arbeiclers. Naarmate de gemiddelde inkomens der gezinshuisllOu
dingen hoger liggen en meer continue zijn zullen de hedrijfsresultaten van 
de middenstanders "tijgen en eén grotere mate van stabiliteit vcrtonen. 
Een op juiste beginselen opgehouwde algemene welvaartspolitiek is dan 
ook een der bestc waarborgen voor de verheffing van de midden,;tand. 

In dit verband is een en andermaal de vraag gesielcl, of de overheid 
ook voor de middenstand geen maatregelen kan treffen, die een directe 
bescherming van het ondernemers-inkomen inhouden. Deze vraag moet 
naar onze mening ontkennend worden beantwoord, omdat zulk een Plllitiek 
zou moeten bestaan in het door de overheid garanderen van winstmarges 
en omzetten voor een schier oneindige variatie van verhandelde producten 
en verleende diensten. Veronclerstelcl dat men zulk een gedetailleerd plan 
zou kunnen opstellen en uitvoeren, dan ZOl1 men bij voorbaat tevens kun
nen vaststellen, dat er nauwelijks meer ruimte zou blijven voor enige zelf
standige ondernemersactiviteit in het kleinbedrijf. De overheid zou aldus 
aan de miclclenstand het eigen karakter volkomen ontnemen. 
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De Nederlandse overheid heeft in het verleden dan ook terecht een 
middenstandspolitiek ontwikkeld, die niet gericht was op het garanderen 
van enig ondernemersinkomen, doch die zich het wegnemen van mis
standen bij de onderlinge mededinging in de middenstandssector ten doel 
stelde. Men denke hier o. m. aan de Winkelsluitingswet, de regeling van 
het uitverkopen en opruimen, en in het bijzonder de Vestigingswet. 
Directe steun verleende de Nederlandse overheid voornamelijk op het ter
rein van de credietverle.ning; een terrein waarop het particuliere bank
wezen, gelet op het persoonlijke karakter van de middenstandsonder
neming, bezwaarlijk in alle behoeften kon voorzien. De noodzakelijk ge
bleken credietverlening onder overheidsgarantie heeft in ons land zeer 
gevarieerde vormen aangenomen, te weten: Herstelcrediet 1945, Bijzonder 
Crediet 1950, Structureel Crediet, Werktuigencrediet 1939, Bedrijfsuit
rustingencrediet 1952, Vestigingscrediet 1952, Crediet ten behoeve van 
Economische Samenwerking, \iV edervestigingscrediet, Zakelijk Bedrijfs
crediet, V estigingscrediet voor Gedemobiliseerden, en Borgstellings
fondsen. 

Het merendeel van deze credietvormen heeft betrekking op de finan
ciering van kapitaalbehoeften op lange termijn, d. w. z. op de verschaffing 
van per1nanent ven,nogen. 

\i\Tanneer wij het goed zien dan ligt hier de hem van de hedendaagse 
1JZOeilij!ûzeden in tal van middenstandsbedrijven. Na Wereldoorlog TI is 
de rendabiliteit van de kleinbedrijven weliswaar gestegen in vergelijking 
met de jaren vóór 1940, doch de liquiditeitspositie is in aanzienlijke mate 
11lechter geworden, omdat het eigen kapitaal der middenstanders niet in 
gelijke mate is gestegen als het algemene prijsniveau. De prijzen van de 
verhandelde artikelen, van de verwerkte grondstoffen en van de huis
vesting en de inventaris bedragen het 3 à 4-voudige van die in de jaren 
vóór 1940. Bij de bevrijding van ons land in 1945 waren de voorraden 
uitgeput en bestond er een grote achterstand in de vervanging der duur
zame productiemiddelen. Het eigen kapitaal bleek in het merendeel der 
gevallen onvoldoende om de nieuwe voorraden en productiemiddelen op 
het sterk gestegen prijspeil te financieren. Aanvankelijk slaagden velen 
er in om de zaken met behulp van achterstallige belastinggelden drijvende 
te houden. Met het verdwijnen van de achterstand in de belasting-aan
slagen namen de moeilijkheden echter hand over hand toe. Het wil ons 
voorkomen, dat de middenstand in Nederland de fundamentele oorzaak 
van de liquiditeitsmoeilijkheden (cl. i. de verarming voortvloeiend uit 
Wereldoorlog II) in het algemeen niet in voldoende mate heeft onder
kend. Vandaar ook, dat men bij het aan de dag treden van het finan
cieringsprobleem maar al te gauw geneigd bleek, de oorzaak alleen bij 
de belastingheffing te zoeken. Ontkend kan weliswaar niet worden, dat 
bepaalde facetten van de fiscale heffingen de moeilijkheden hebben ver
groot, doch zonder deze invloeden zou het kernprobleem (d.i. het gebrek 
aan voldoende eigen kapitaal) voor een deel zijn blijven bestaan. Ter 
illustratie memoreren wij enige cijfers uit de Middenstandsnota: 
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Eigen vermogen ut j)rocenten van de balans telling 

1938/39 1948 1949 1950 
Schoenwinkels 81,8 49,1 43,7 53,0 
Textielwinkels 84,7 64,9 58,2 49,8 
lVIeubelwinkels 82,2 38,5 31,9 29,6 

Zoals wij reeds opmerkten zijn wij van mening, dat de fiscale politiek 
niet geheel, doch wel ten dele voor deze benauwende ontwikkeling verant
woordelijk 1110et worden gestelel. In cIe Nota komt zulks niet tot uitdruk
king. Men verschuilt zich achter de uitspraak: "H et is niet mogelijk een 
speciaal fiscaal middenstanclsheleid te voeren in die zin, dat aan de mid
d~enstand boven andere sociale en economische groepen in onze maat
schappij een fiscaal bevoorrechte positie wordt toegekend." Bij deze uit
spraak dienen o. i. enkele aantekeningen te worden geplaatst. \Vij gaan 
daarbij uit van een tweetal vragen, en wel: 

1. \Verd het bedrijfsleven ge(lurende de oorlogsjaren op dezelfde voet 
behandeld als de overige bevolkingsgroepen? 

2. \-Vorden alle sociale en economische groepen tegenwoordig inder
daad op gelijke wijze door de fiscale maatregelen getroffen? 

\Vij zijn geneigd op beide vragen een ontkennend antwoord te geven. 
\ Vat de oorlogsjaren betreft dient er in dit verband namelijk op te 

worden gewezen, dat de prijsbeheersiJ1(Jspolitiek hoe zeer ook nood
zakelijk in de eerste plaats gericht was op het garanderen van een 
minimum-voorzieningsniveau aan alle Nederlanders. De instandhouding 
van het productieapparaat stond bij de prijsheheersings]lolitiek eyenvyel 
op het tweede plan, getuige o. 111. het uitgangspunt van de historische 
uitgaafprijs als basis voor de berekening der maximumprijzen. \ Vat dit 
laatste punt betreft mag bovendien niet uit het oog worden verloren, dat 
de bezettingsautoriteiten geenszins van plan waren, het 1'\ eder land se he
drijfsleven na een gewonnen oorlog in gelijke omvang te herstelle11. ::\Tecle 
om deze reden verenigden de Duitsers zich met bet heginsel yan de histo
rische llitgaafprijs hij de prijsheheersingspolitiek. 

Het gevolg va'] een en ander is ge\\'eest, dat het ::\ ederlanclse heclrijfs
leyen, met inhegrip van de micl(lenstancl, gedurende de oorlogsjaren offers 
heeft gebracht ten hate van de bevolking in haar geheel. \. C1"l1logensaan
wasbelasting e11 handhaving van het fiscale winsthegrip (eveneens ge
haseerd op de historische uitgaafprijs) verhinderden het compenseren van 
de door het bedrijfsleven in cIe 1940-1945 gehrachte offers. 
Ziehier één van de redenen, die o. lll. in de ll1iddenstandssector de rela
tieve daling van het eigen kapitaal hebben veroorzaakt. Een meer tege
moetkomende houding "an de fiscus bij de berekening van de helasthare 
winst ware na 1945 dan ook geenszins misplaatst geweest. \Yij laten hier
hij de vraag rtl3tell of de fiscus het beginsel yall de vervangingswaanle 
in de toekomst permanent als uitgangspunt voor de winstberekening zou 
dienen te aal1vaanlen. Als compensatie \'oor de verzwakking van het eigen 
kapitaal der ondernemers gedurende de oorlogsjaren zou een tijdelijk 
accepteren van het beginsel der vervangingswaarde evenwel veel moei
lijkheden hebben voorkomen. 
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De tweede vraag, die WIJ m het voorafgaande stelden, slaat op de 
gelijkheid in behandeling van de verschillende bevolkingsgroepen onder 
het huidige belastingstelsel. De middenstand trekt er o. i. terecht tegen 
te velde, dat hij bij de bepaling van de belastbare winst geen aftrek mag 
toepassen voor eigen sociale voorzieningen. De zelfstandige ondernemer 
moet de risico's van ziekte, ongeval en oude dag volledig· zelf bestrijden 
uit de belastbare winst. Een aftrek van .f 1.000,- per jaar ware o. i. 
alleszins verdedigbaar en zou naar onze mening aan de middenstand geen 
laakbare bevoorrechte positie verschaffen. 

In de middenstandspers kan men bij de beoordeling van het fiscale 
beleid ook stemmen beluisteren, die protest aantekenen tegen de ver
eveningsheffing en de olYlzethelasting. Het wil ons voorkomen, dat deze 
protesten geen hout snijden. Genoemde lasten kunnen immers via de kost
prijscalculatie worden doorberekend aan de consument. Afschaffing van 
deze heffingen zou binnen afzienbare tijd leiden tot een verlaging van 
de verbruikersprijzen of tot een verlaging van de bruto winstmarges op 
de merkartikelen. Verlichting van enige betekenis is hiervan dus niet te 
verwachten. Traagheidsfactoren bij de mededinging kunnen op zijn hoogst 
een tijdelijk voordeel brengen. 

Besluiten wij dit gedeelte van onze beschouwingen met de opmerking, 
dat het tekort aan eigen permanent vermogen mede is veroorzaakt door 
de expansie, die zich in vele kleinbedrijven sedert het in werking treden 
van de Vestigingswet heeft voltrokken. Het aantal ondernemingen in 
detailhandel en ambacht is sedert het jaar 1937 niet onaanzienlijk terug
gelopen; de bevolking is in dit tijdvak met ruim lY2 millioen zielen toe
genomen. De gemiddelde grootte van de overgebleven middenstandszaken 
moet dus belangrijk zijn gestegen en zal mede een vergrote behoefte aan 
eigen kapitaal hebben veroorzaakt. 

Bij het uitstippelen ener politiek ten behoeve van de middenstand komt 
uiteraard tevens de vraag aan de orde, of en zo ja welk gedeelte van de 
problemen door het betrokken bedrijfsleven zelf tot een oplossing kan 
worden gebracht. Bij het beantwoorden van deze vraag bestaat bij som
migen de neiging om de middenstand op het punt van zijn organisatie 
in gebrelce te stellen. Zö leest men in de Middenstandsnota o. m.: "Het 
organisatiepercentage van de middenstand kan gesteld worden op 30 à 40. 
Vergelijkt men dit met de overeenkomstige percentages voor de industrie 
(85 à 90) en voor de landbouw (70), dan moet geconstateerd worden, dat 
het organisatiewezen van de middenstand in omvang in belangrijke mate 
achterblijft bij dat van de industrie en de landbouw" ... "De Nederlandse 
sociaal-economische politiek van de naoorlogse jaren wordt in hoge mate 
gekenmerkt door het samenspel van overheid en bedrijfsleven. Dit samen
spel kan evenwel slechts dan effectief zijn, indien de partner uit het be
drijfsleven voldoende toegerust is om eraan te kunnen deelnemen. Een 
verdere kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het middenstands
organisatiewezen in de hierboven bedoelde zin zal ongetwijfeld de overheid 
het voeren van een doeltreffend micldenstandsbeleid vergemakkelijken." 

Het wil ons voorkomen, dat men de betekenis van deze en soortgelijke 
opmerkingen aan het adres van de middenstand niet moet overdrijven. 
Er valt weliswaar nog heel wat te verbeteren op het punt van de orga-
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nisatie, doch gelet op de gedifferentieerdheid van deze sector in het be
drijfsleven en rekening houdend met het grote aantal randbedrijven kan 
het organisatiepercentage zeker niet slecht genoemd worden. Overigens 
kan men de vraag stellen, of men bij een sterkere organisatie meer zou 
hebben bereikt op het punt van de door de overheid gevoerde politiek. 
Deze vraag kan men alleen dan bevestigend beantwoorden, wanneer men 
van de veronderstelling uitgaat, dat de overheid slechts bereid is om vol
ledige medewerking te verlenen bij het inwilligen van bepaalde verlangens, 
wanneer zij door economische en politieke machtsformatie onder druk 
wordt gezet. Zou zulks inderdaad het geval zijn, dan ware een versterking 
van de middenstandsorganisatie zeker niet als maatschappelijke winst te 
beschouwen. De roep om versterking van de organisatie heeft o. i. dan 
ook alleen betekenis, indien men aan het georganiseerde middenstands
bedrijfsleven bepaalde bevoegdheden toekent om de problemen zelf tot een 
oplossing te brengen. 

Hierbij valt o. m. te denken aan privaatrechtelijke ordening door middel 
van kartelafspral?en. Het door middel van deze bindende overeenkomsten 
bestrijden of voorkomen van desastreuze concurrentie moet ongetwijfeld 
worden toegejuicht. Na 1945 bleek de geneigdheid tot samenwerking 
en overleg ten aanzien van de bedrijfsvoering en de bescherming van de 
rendabiliteit in de middenstandsondernemingen zeer belangrijk te zijn 
toegenomen. Men zou zo zeggen, dat de Nederlandse overheid deze gang 
van zaken moet hebben toegejuicht. In de Middenstandsnota leest men 
evenwel: "De overheid heeft deze ontwikkeling in een periode, waarin 
stimulering van de concurrentie met het oog op de algemene economische 
situatie in ons land van het grootste belang moest worden geacht, met 
bezorgdheid gadegeslagen. .. Gewezen zij in dit verband op het aspect, 
dat de middenstand de sector van het bedrijfsleven vormt, die het dichtst 
bij de consument staat en de grote massa van verbruikers van consump
tieve goederen of diensten niet, wals medeverkopers van producten of 
industriële afnemers van halffabrikaten, de mogelijkheid bezit door kartel
vorming in eigen kring een evenwicht te vormen. Om deze reden vormt in 
het algemeen een onjuiste prijsregeling van de middenstand door het ont
breken van de mogelijkheid, dat de prijzen der goederen of diensten op 
de weg naar de consument gecorrigeerd worder!, een directe aantasting 
van het consumentenbelang . " De hier bedoelde omstandigheid bemoei
lijkt het verlenen van positieve steun door de overheid in de vorm van 
algemeen verbindendverklaring." 

Het moet ons van het hart, dat wij de teneur van de geciteerde en 
andere zinsneden van de Nota over het kartelbeleid met weinig instemming 
hebben begroet. Het komt er eigenlijk op neer, dat de ondertekenaars 
van de Middenstandsnota liever helemaal geen kartelvorming op het ter
rein van de middenstand zien. Naar onze overtuiging miskent de overigens 
voortreffelijke Nota op dit belangrijke punt de fundamentele problematiek 
van het middenstandsbedrijfsleven. Een meer tegemoetkomende houding 
van de overheid met betrekking tot de kartelvorming ware o. i. beter in 
overeenstemming met de eerder gememoreerde wens tot versterking van 
het organisatieleven. In het Kartelbesluit en in de komende \Vet op de 
Economische Mededinging liggen voldoende waarborgen voor de bescher
ming van het algemeen belang. 
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Bij een op de verheffing van de middenstand gerichte politiek dient 
men, zoals wij in de voorafgaande bladzijden hebben uiteengezet, rekening 
te houden met de typische kenmerken van deze stand. De voornaamste 
van deze kenmerken zijn: de geheel eigen ondernemersmentaliteit, het 
persoonlijk karakter van de ondernemingen, de niet door zuiver econo
mische motieven beheerste afnemerskring en het uit de vervulling van 
de functie voortvloeiende grote aantal randbedrijven. 

De middenstandspolitiek is door deze kenmerken in haar mogelijk
heden begrensd; zij mag het persoonlijk karakter van de ondernemingen 
en de ondernemersmentaliteit niet aantasten en dient er rekening mede 
te houden, dat zij de koopgewoonten van het publiek niet kan beïnvloeden. 
De middenstandspolitiek mag evenmin gericht zijn op het volledig doen 
verdwijnen van het ranclbeclrijf, omdat deze bedrijven in bepaalde be
volkingscentra een belangrijke economische functie vervullen, terwijl zij 
tevens een onmisbare schakel vormen in het maatschappelijke stijgings
proces. 

Positief dient de middenstandspolitiek zich o. i. te concentreren op het 
scheppen van de voorwaarden, waaronder het vormen van een voldoend 
eigen kapitaal der betrokken ondernemers mogelijk wordt gemaakt. Er
kend dient daarbij te worden, dat de prijsbeheersingspolitiek en de fiscale 
politiek na 1945 de vorming van een voldoende eigen kapitaal mede hebben 
belemmerd. Meer tegemoetkoming bij de berekening van de belastbare 
winst behoort naar onze overtuiging dan ook één der belangrijkste doel
éinden van de toekomstige middenstandspolitiek te zijn. Met dankbaarheid 
mag hier gewag worden gemaakt van de verschillende vormen van crediet
verlening op lange termijn, die onder overheidsgarantie tot stand kwamen. 
Deze credietverlening moet men echter blijven zien als een tijdelijke com
pensatie voor de aantasting van het eigen kapitaal, waaraan overheids
maatregelen mede schuldig \varen. 

De vestigingspolitiek, die sedert 1937 in Nederland is gevoerd, mag even
eens als een belangrijk hulpmiddel voor de versteviging van de positie 
van de middenstand worden beschouwd. Deze politiek vindt in de nieuwe 
Vestigingswet Bedrijven een gelukkige voortzetting. De mogelijkheden, 
die deze wet biedt tot branche-samenvoeging (parallelisatie), dienen vol
ledig te worden benut. 

Directe steun kan de overheid voorts aan de middenstand bieden door 
het verlenen van subsidies aan de ondernemers-opleidingen en aan het 
speurwerk (research), dat ten behoeve van deze stand wordt verricht. 

Tenslotte dient men er bij het uitstippelen van de middenstandspolitiek 
van uit te gaan, dat de kartelvorming in de middenstand een belangrijke 
bijdrage kan leveren tot het verbeteren van de rendabiliteit en van de 
kapitaal-positie der bedrijven. De overheid late daarbij haar bezorgdheid 
over deze ontwikkeling varen en hebbe vertrouwen in de mogelijkheden 
die de Wet Economische Mededinging voor het beschermen van het 
algemeen belang biedt. 

* 
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Aan het onderwerp met bovenstaande titel aangegeven, zijn in dit tijd
schrift, vooral ook in de voor-oorlogse jaren, tal van beschouwingen 
gewijd. 

De drie gebruikte trefwoorden komen wij ook in de laatste tijd weer 
herhaaldelijk tegen in tal van combinaties als titel van artikelen in de 
antirevolutionaire pers, maar vooral in de gereformeerde kerkelijke bladen. 

In de beroering van het reeds niet meer geheel kalme water zien wij 
bij de behandeling van dit onderwerp in hoofdzaak twee stromingen, die 
wij gemakshalve maar met oud en nieuw willen aanduiden. De oude 
stroom gaat zij.n weg door de antithetische afgebakende bedding van: 
armenzorg is priinair de zorg van de kerk, en al moge het terrein dier 
zorg zijn ingekrompen, nog steeds is er de bijbelse opdracht, met uit
sluiting van de overheid de eigen armen te verzorgen. Gelet op de tijds
omstandigheden en de ontwikkeling op sociaal gebied, zijn deze armen 
thans de z.g. huiszittende armen. 

De nieuwe stroom, ziènde de financiële onmacht der kerk, zelfs het 
terrein der huiszittende armen naar behoren te bewerken, slaat onder 
uiteenlopende motieven en met gebruikmaking van een vaak tot ver
warring aanleiding gevende terminologie een andere richting in. Financiële 
hulp van de overheid krachtens haar positieve taak inzake armenzorg 
wordt principieel voor aanvaardbaar gehouden. Nieuwe wegen worden 
gezocht om met overheidshulp te geraken tot een betere, bredere en meer 
bevredigende uitoefening der kerkelijke armenzorg, meer in overeenstem
ming met de eisen des tijds, en bovenal meer i.n overeenstemming met de 
bijbelse opdracht. 

Het is van groot politiek belang deze stromingen en in het bijzonder 
de nieuwe, in haar verloop nauwlettend gade te slaan. Voor een groot 
deel van onze partijgenoten, leden der Gereformeerde Kerken, is deze 
aangelegenheid thans een brandende kwestie. \71/ ordt zij opgelost in de zin 
zoals in de brochure N atenboom 1 ) is aangegeven en zoals andere vooraan
aanstaande schrijvers als Ridderbos 2

), Smeenk 3) en Zuidema 4
), om er 

slechts enkele te noemen, zich in verschillende artikelen uitlieten, dan 
heeft dit konsekwenties op staatkundig terrein. In de verhouding diaconie
overheid zij.n de diaconieën kennelijk bezig te komen tot een nieuwe 
plaatsbepaling en wat de overheid betreft, de Staatscommissie V ervanging 

*) De redactie acht het wenselijk ter zake van dit artikel te herinneren aan het 
voorbehoud, dat opneming van artikelen, adviezen en boekbesprddngen in Anti-Revo
lutionaire Staatkunde niet inhoudt, dat de redactie van dit tijdschrift haar instemming 
betuigt met de inhoud van deze bijdrage; de verantwoordelijkheid voor die inhoud 
blijft voor rekening van de schrijver der bijdrage. 

1) Dr A. Notenboom, Overheidsroeping in Armenzorg. Ui tg. J. H. Kok N.V., Kampen. 
2) Prof. Dr Herman Ridderbos in Gereformeerd Weekblad van 25 Sept., 2, 9 en 16 

Oct. 1953 in de rubriek "Van week tot week". 
3) C. Smeenk in De Rotterdammer van 13, 14, 20 en 21 Nov. 1953. 
4 ) Prof. Dr S. U. Zuiderna in Diaco11aal Correspondentieblad van Aug, 1953. 
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Armenwet schijnt met haar arbeid nagenoeg gereed te zijn en eerlang kan 
als eerste grote werkstuk van het nieuw ingestelde ministerie. voor Maat
schappelijk \iVerk de indiening van een nieuwe Armenwet worden tegemoet 
gezien. Daarin zal de overheid opnieuw haar plaats moeten bepalen ten 
opzichte van de kerk. 

Het zal veel voorbereiding en overdenking vragen voor wij gereed zijn 
met het trekken van een duidelijke lijn in deze zaak. Het zal heel wat 
moeite kosten, een moeite die wij zullen moeten nemen om ons waardige 
opvolgers te tonen van Heemskerk, indiener van het ontwerp-Armenwet 
1912, en van Kuyper en Bavinck, die resp. in de Tweede en Eerste Kamer 
het debat over de huidige Armenwet beheersten. De magistrale rede van 
Kuyper, bij die gelegenheid gehouden, is nog steeds regel voor regel het 
lezen waard, evenals op vele punten de beantwoording der verschillende 
sprekers door minister Heemskerk 5). De visie van deze voormannen op 
kerkelijke en overheidsarmenzorg was zo wijd, dat nu de wet na 40 jaren 
op de helling gaat, wij met schaamte moeten erkennen van de mogelijk
heden voor de ontwikkeling der armenzorg waartoe deze wet de rnimte 
biedt, nog nauwelijks gebrnik te hebben gemaakt. 

Intussen is er in de maatschappij veel veranderd. Terwijl het velen nog 
moeilijk valt in de ontwikkeling der sociale zaken zich te eigener plaats
bepaling te oriënteren, wordt al weer gevraagd, de bakens voor de toe
komstige vaart uit te zetten. Het is daarom zaak uit de in gereformeerde 
kringen aan de gang zijnde discussie thans reeds enige lering te trekken. 
Extreem gestelel verwijt de nieuwe richting aan de aanhangers der oude, 
dat zij de opdracht tot barmhartigheid verzaken door, beginsel met traditie 
verwarrende, zich aan de laatste vast te klampen, m. n. aan de huiszittende 
armen. In de publicaties der oude richting komen wij beschuldiging van 
5ocialisme en communisme aan het adres der nieuwe opvatting tegen. Beide 
wrlangen van de overheid, met het oog op de h. i. rechte taakuitoefening 
der kerk, een bepaalde houding. 

Om. tot een duidelijke kijk op deze standpunten te geraken, die door de 
veelheid van schrijvers en sprekers nog maar moeilijk scherp te onder
scheiden zijn, lijkt het mij het beste, gesplitst naar de drie woorden van 
de titel, de kwestie te benaderen. 

Allereerst dus de overheid en de armenzorg. 
Het. zou te ver voeren in een uitvoerige beschouwing der armenzorg in 

de Griekse en Romeinse oudheid te treden. Geconstateerd moge slechts 
worden, dat in de Griekse wereld de philanthropia leidde tot een zorg
vuldig van overheidswege geregelde armenzorg, welke zich echter minder 
richtte tot de medemens, dan wel tot de medeburger. Het barmhartigheiels
element was aan deze overheidsordening vreemd en ook de persoonlijke 
betrachting daarvan werd weliswaar gezien als een deugd, doch van ge
ringe zedelijke betekenis. 

Van de Romeinse humanitas kan hetzelfde worden gezegd. Haar zorg 
voor de burgers met brood en spelen en het onderhouden van weduwen 
eü wezen van gesneuvelde soldaten gi.ng met de verbrokkeling van het rijk 

5) Handelingen der Staten~Generaal 1911-1912, Tweede en Eerste Kamer resp. 
van af blz. 1671 en 495. 
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ten onder 6). In die eeuwen moet de ellende van de pauper ontzettend zijn 
geweest. Karel de Grote, die in het Karolingische rijk weer enig centraal 
gezag wist te vestigen, vaardigde decreten uit ter. bestrijding der land
loperij en bedelarij. Hier zien wij de overheid haar politiële taak uit
oefenen ter bescherming van de rechtsorde, die door het kwaad der armoede 
werd aangetast. ' 

Naar locale omstandigheden verschillend, is er met meer of minder 
succes aan deze bepalingen de hand gehouden en eerst in de 16de eeuw 
wordt haar door het centraliserend gezag van Karel V nieuw leven in
geblazen. Het politiële beginsel bleef er aan ten grondslag liggen. Armen 
mochten niet van het platteland naar de stad verhuizen, de bedeelden 
moesten een merkteken dragen en in alle kerken moesten armenbussen 
worden geplaatst. De overheidsmaatregelen steunden in belangrijke mate 
op de door de rooms-katholieke humanist L. Vives ontwikkelde denk
beelden. 

Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden oefende de over
heid haar taak in hoofdzaak uit door tussenkomst van de kerk. Naar de 
heersende opvatting was armenzorg een taak van de kerk. Deze werd 
daartoe als staatskerk gesubsidieerd, om zowel de eigen als de algemene 
armen te bedelen. Gezindte-armenzorg werd slechts uitgeoefend door de 
buiten de staatskerk staande groeperingen als rooms-katholieken en 
luthersen. 

Bij de scheiding van kerk en staat in 1798 werd aan de armen als kinde
ren van staat een recht op onderstand toegekend, waartoe tevens de daar
voor bestemde middelen der kerk door de staat werden aangewend. Aldus 
de wetgeving, die als wetgeving van de overheerser grotendeels een dode 
letter is gebleven. Bij het herstel in 1813 werden de zaken veelal op de 
oude voet van voor de overheersing voortgezet, zij het, dat de scheiding 
tussen kerk en staat bleef gehandhaafd en de overheid zich bij de inge
zonken staat van het kerkelijk leven rechten over de kerk aanmatigde, 
doch overigens door de berooide staat van haar eigen financiën geen be
vredigende regeling der armenzorg in het leven wist te roepen. 

Bij de invoering van de Armenwet in 1854 lnvamen de standpunten 
duidelijk naar voren. De kerk, wars van elke overheidsinmenging in wat 
zij als haar zaak zag, en de liberalen, die de overheidsactiviteit in het 
maatschappelijk leven tot het onontkoombaar noodzakelijke wilden be
perken, vonden elkaar in het standpunt, dat beiden als een overwinning 
van het eigen inzicht beschouwden, n.l. algehele overlating der armenzorg 
aan de kerk en steunverlening door de overheid secundair en dan nog 
slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid. Om het uiterst beknopte histo
rische beeld enigermate af te ronden, dient nog vermeld te worden het 
standpunt van Thorbecke, die armenzorg als staatstaak zag met daaraan 
ondergeschikt de kerk. Aan de overheid komt de jurisdictie toe over de 
kerkelijke middelen bestemd voor armenzorg, als zijnde deze een patri
monium pauperutn 7). 

6) Zie M. Kamphuis, Uit de Voorgeschiedenis, Historische Notities, in de jubileum
uitgave van de C.I.C.S.A. Helpen als Ambacht. Uitg. Bosch en Keuning N.V., Baa~n. 
Van enige passages uit deze zeer goede serie studies over maatschappelijk werk, Uit-
gebracht onder een zo veelzeggende titel, is in dit artikel gebruik gemaakt. . 

7) Zie Mr H. Fukkink, De Armenwet 1912. Uitg. Vermande en Zonen, I]mutden. 
Inleiding blz. 1 e.v." Patrimonium pauperurn - erfgoed der armen. 



OVERHEID - DIACONIE - ARMENZORG 223 

. In de tweede helft van de 19e eeuw begint het einde van de klassieke 
liberaal-economische maatschappijbeschouwing. De eerste lichtstraal in 
1874 met het Kinderwetje van de geavanceerde liberaal Van Houten, het 
begin van een reeks van arbeidsbeschermende wetten, die via de Arbeids
wet van het eerste coalitie-kabinet Mackay (1899), de Veiligheidswet 
(1895) en enige andere als Mijnwet, Steenhouwerswet en niet te ver
geten de verbeterde Arbeidswet, waarbij in 1919 de 8-urige arbeidsdag 
werd vastgesteld, loopt tot de Rijtijdenwet van 1936. 

Ook de arbeidsverhoudingen werden meer en meer aan wettelijke 
regelingen gebonden. De reeks loopt van 1897, als de Kamers van arbeid 
worden ingesteld, tot de Wet op de Bedrijfsorganisatie van 1950. 

Voorts de regelingen der arbeidsvoorziening; als voorbeelden op dit 
terrein worden slechts genoemd de Arbeidsbemiddelingwet van 1930, de 
D.U.W. en als laatste de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling 
voor Handarbeiders van 1950. 

Talrijk zijn ook de werkloosheidsvoorzieningen, in de loop der jaren 
getroffen. Lopende van het ontstaan der gemeentelijke werkloosheidsfond
sen in 1907 via - er kan slechts een enkel voorbeeld worden genoemd -
de Sociaal Economische Hulpverlening aan Zelfstandigen, tot de Regeling 
Sociale Voorziening van 1 Juli 1952. 

Tot slot, maar als voor ons onderwerp niet het minst belangrijk, moeten 
worden genoemd de sociale verzekeringswetten. Teveel ook weer om op 
te noemen, maar de eerste zij vermeld, nl. de Ongevallenwet van 1901 en 
de laatste loot aan deze stam, de Werkloosheidswet, in werking getreden 
op 1 Juli 1952. 

Al deze wetten, het sociaal-economische veld bedekkend, hebben, oor
zaak en gevolg hier buiten beschouwing gelaten, een totale verandering 
gebracht in de verschijningsvorm der armoede en derhalve een nieuwe 
inhoud gegeven aan het begrip armenzorg, waarover straks meer. 

Bij de opkomst der industrie kwamen de arbeiders voort uit de armen. 
Er was en ontstond een grauwe massa, het proletariaat, met vloeiende 
overgangen van de klasse der armen naar de werkende stand. 

Een historische en eigenlijk beter hierbij passende sociologische be
schrijving van de ontwikkeling moet in dit verband helaas achterwege blij
ven, zodat wij slechts kunnen constateren, hoe dit grauwe veld der armoede 
gebroken werd en er onderscheidingen optraden. 

Door de werking dier wetten werd armoede niet alleen onderscheiden 
naar de aanleidingen, als ongeval, ziekte, invaliditeit en werkloosheid, doch 
ook voorkomen. De sociale politiek voorkwam armoede en lenigde naar 
bepaalde oorzaken de gevolgen. 

V oordien werd, zij het zeer onvoldoende, het gehele veld der armoede 
bestreken, wat de overheid betreft, door de Armenwet en wat de kerk 
betreft door de diaconie. Overheidsarmenzorg en diaconale arbeid hebben 
bij de ontwikkeling der evengeschetste sociale wetgeving, sector voor sector 
het veld geruimd en de werking der Armenwet bepaalt zich thans tot 
diegenen, die door de wetstechniek of door wetsduiding niet onder het 
bereik van één der getroffen sociale voorzieningen zijn gebracht, en voorts 
treedt de Armenwet, door de vaak onvolkomen werking dier wetten, aan
vullend op. 

De positie der Armenwet, eens als em:ge op het terrein der armoede 
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·zverkzaa1n, is thans geworde1t tot een slititstuk op de onvollwmenheden 
der sociale wetgeving. 

Deze stelling behoeft nader bewijs, vooral ook omdat zij van belang is 
in de discussie tussen de oude en de nieuwe richting. Het bewijs kan 
op twee gronden worden geleverd. 

Financieel bezien, is de Armenwet in het zelfde vlak komen te liggen 
als de sociale verzekeringswetten. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. 
De maximum uitkering uit hoofde van de Invaliditeitswet bedraagt f 5,60 
per week, dit is het bedrag, dat de verzekerde op grond van zijn pres
tatie, de premiebetaling, rechtens toekomt. 

In 1941 werd van overheidswege op de uitkering van invaliditeitsrente 
voor ongehuwden 25 % en voor gehuwden 50 % toeslag gegeven, In 1948 
werd het alsdan verkregen bedrag voor genoemde categorieën verhoogd 
met 50% resp. 100% en werd een gezinsbijslag toegekend van f 35,
per maand. In 1950 vond een verhoging van 15 % van de gezinsbijslag 
plaats en werd een Kinderbijslagwet voor rentetrekkers in het leven ge
roepen. De uitkering bedraagt thans derhalve een veelvoud van het be
drag, waarop naar de betaalde premie aanspraak zou kunnen worden 
gemaakt. 

Met uitkeringen op grond van de andere verzekeringswetten is op ge
lijksoortige wijze gehandeld. Het bleek, dat door de waardedaling van het 
geld oftewel de verhoogde levensstandaard, de renten te enenmale ontoe
reikend waren .. Deze uitkeringen worden betaald uit de belastingen; voor 
een deel is de opbrengst der V ereveningsheffing hiertoe bestemd. 

Over het jaar 1951 werd door de overheid op deze wijze bijgedragen 
f 311 millioen. De uitkeringen in hetzelfde jaar gedaan krachtens de 
Armenwet .bedroegen f 143 millioen, welk bedrag eveneens uit de publieke 
kas is geput 8 ). 

Het zijn niet alleen de bedragen die hier spreken, doch ook de methode 
waarop zij worden. aangewend. Door toeslagen te geven op de uitkeringen 
instede van op de premiebetaling, is ook het wezen van de verzekering 
aangetast, zodat het niet te sterk is op deze grond te constateren, dat wij 
ons nog slechts mogen verheugen in een quasi-verzekeringsstelsel. 

Er is, echter een andere grond om aan te tonen, dat de grens tussen 
Armenwet en sociale verzekeringswetten niet alleen verflauwd of door
broken, maar geheel vervallen is. 

Onder de groep sociale verzekeringswetten pleegt men te begrijpen de 
Regeling Sociale Voorziening en de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Om 
in aanmerking te komen .voor een uitkering op grond van genoemde rege
ling en wet, is overigens in het geheel geen premie verschuldigd. Tot v:er
rassing van de diaconie en misschien ook van de ondersteunde - de ver-
1'assing behoeft voor de laatste· niet zo groot te zijn, wellicht verandert 
alleen de kleur van zijn betaalkaart - is een bepaald persoon vandaag 
armlastig en morgen. "rente" -trekker en omgekeerd en dit op grond niet 
eens van een wettelijke maatregel, doch· b.v. van een simpel schrijven 
van een staatsser.retaris, die als proefneming. de uitvoeringsmaatregelen 
met betrekking tot een bepaalde categorie van werklozen wijzigt. · 

8) Het is wel belangwekkend tevens te vermelden, dat de uitkeringen voor armen
zorg in 1951 door kerkelijke instellingen f 16.500.000,- en door pat;ticuliere in
stellingèn gèdaan· f · 1.800.000,- bedroegen.· 
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Om uit te maken of een bepaalde persoon, die in .behoeftige omstandig
lieden geraakt, gerechtigd is uitkering op grond van een verzekeringswet 
te genieten dan wel krachtens de Armenwet zijp levensonderhoud ver
_strekt .krijgt, speelt zich in de deskundige juridische sferen soms een jaren 
durende strijd af en de beslissing die valt, blijkt dan tot stand gekomen 
door het samenspel van opvattingen, waartoe de S.E.R., het College van 
Rijksbemiddelaars en de Centrale Raad van Beroep na &"rondige studie 
zijn gekomen. Bijkbaar moet de diaconie haar terrein laten bepalen door 
de resultaten van een discussie, welke zij niet kan volgen en die zelfs 
aan ingewijden op dit terrein hoofdpijn bezorgt. Maar dan nog, gesteld 
dat de onduidelijke en telkens van richting veranderende lijn de grens hts
sen overheid en diaconie uitmaakt, voor wiens rekening komt dan de 
behoefte van de :waterstoker-op-de-hoek, die door de verminderde klandizie 
van enige tientallen buurtgenoten (die door werkloosheid getroffen onder 
de werking der sociale verzekeringswetten vallen) met zijn nering het 
hoofd niet boven water kan houden ? Dezelfde economische, door de over
heid in belangrijke mate beïnvloedbare omstandigheden hebben zijn nood 
veroorzaakt en hem met zijn armoede in hetzelfde vlak gebracht, als waar 
de armoede der mede-ondersteunden ligt. Alleen voor de waterstoker 
schrijft de Armenwet de te treffen sociaal-economische hulp imperatief 
voor. Als complicatie moet ook nog worden vermeld, dat in sommige ge
vallen deze waterstoker in aanmerkinfS kan komen voor overheidssteun op 
grond van de in 1943 in het leven geroepen Regeling Sociaal-Economische 
Hulpverlening aan Zelfstandigen. De tekening der situatie heeft het karak
ter van een zoekplaatje met als onderschrift: waar is de huiszittende arme ? 

Moeten wij deze ontwikkeling toejuichen of afkeuren ? De beantwoor
ding van deze vraag behoort aan de sociale politiek en zou in dit verband 
een te uitgebreide behandeling vragen. Wij constateren slechts en consta
teren ook, dat op dit punt een aanklacht met het branelmerk "socialistisch" 
en "communistisch" gemakkelijk is aan te brengen, doch aan de feitelijke 
waarheid niets verandert. In welk licht deze ontwikkeling van de zijde 
van de kerk kan worden bezien is hier de vraag. 

Behandelen wij daarom thans de diaconale armenzorg. 
Naast de philanthropia en de humanitas neemt de caritas, of barmhartig

heid, een geheel eigen plaats in door haar godsdienstige grondslag. In de 
kring der volgelingen van Christus gloeit het vuur door de barmhartige 
Hogepriester ontstoken. In Mattheus 25 vinden wij zeer concrete aan
wijzingen omtrent de uitoefening der barmhartigheid, zoals deze uit de 
gehele christelijke leer spreekt. De zeven - de traelitie voegde er de 
zevende aan toe - werken der barmhartigheid. 

In de eerste christengemeente, een sterk onderling gebonden . broeder
schap, levende in een haar vijandig gezinde wereld, heeft een intense be
leving van het onderlinge hulpbetoon plaats. In de benoeming van in het 
bijzonder daartoe aangewezen mannen voor het ordenen van de uitdeling 
der gaven zien wij het begin der latere diaconieën in de christelijke kerk. 

Onder invloed der caritas veranderde ook de kijk op de armoede als 
zodanig. \Verd in de oudheid rijkelom en annoede als een teken van gunst 
of ongunst der goden gezien; en de hulpverlening gebonden aan de deugd 
en waardigheid van de arme persoonlijk, de christenen richtteq zich, in 
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navolging van hun Meester tot hetgeen verloren was en onaanzienlijk. 
Armoede werd in de verdere ontwikkeling als deugd gezien en rijkdom als 
een ballast, die verhinderde in te gaan in het Koninkrijk der Hemelen. 

Bij de uitbreiding der christelijke kerk over de toenmaals bekende wereld, 
in het bijzonder toen de keizer Constantijn zich tot het christendom 
bekeerde en de bekeerlingen zich bij duizenden aanmeldden, kwam de 
kerk te staan voor de bestrijding van armoede als massaal maatschappelijk 
verschijnsel en kon zij deze taak niet meer aan. De onderlinge individuele 
hulpverlening werd tot een in het algemeen geven van aalmoezen en de 
strekking van een imitatio Christi tot een zoeken van eigen zaligheid door 
het doen van goede werken. Bepaalde kloosterorden zetten zich tot de uit
oefening van barmhartigheid. 

Onder invloed van het calvinisme kwam er een sterke opleving van het 
diaconaat. Door de kerkenordening van Johannes à Lasco werd in de 
kleine vluchtelingèngemeente van Londen en later in Emden een prachtig 
diakonaal instituut in het leven geroepen. Met zorg werden broeders en 
zusters uitgekozen en bekwaamd voor hun taak. Het was, als in de eerste 
christengemeente, dat binnen de broederschap door de christenen naar 
lichaam en ziel geen gebrek werd geleden, in schrille tegenstelling tot de 
omringende, vijandige en indifferente wereld. Bij de ontwikkeling der 
calvinistische kerk tot staatskerk in Nederland ten tijde van de Repu
bliek belastte, plaatselijk nogal uiteenlopende toestanden daargelaten, de 
overheid de diaconie of de diakenen, onder allerlei titulatuur, met de alge
mene armenverzorging. Aan deze toestand schrijft Kuyper de bij de kerk 
heersende opvatting toe, in 1912 in de Tweede Kamer zeggend, dat "men 
"er toe (is) overgegaan om in de wet openlijk te erkennen, dat de burger
"lijke Overheid in zake armenzorg een verplichting heeft te vervullen. 
"Tot dusverre was dit van kerkelijke zijde volstrekt niet zoo volmondig 
"toegegeven. Neen, men had irttegendeel zeer lang overgenomen en behou
"den de denkbeelden, die in dit opzicht uit de middeleeuwen tot ons waren 
"gekomen en die ook in den tijd van de Republiek hadden stand gehouden, , 
"dat n.l. de Kerk moest betwisten aan de Overheid het recht om zich 
"met de armenzorg te bemoeien. Ik erken, dat, misleid door hetgeen de 
"vroegere Staatskerk in het leven riep, en toen men hechtte aan het idee 
"van volkskerk, velen onder de Protestanten metterdaad langen tijd ge
"meend hebben, dat toch eigenlijk de Kerk en de particulieren de wezen
"lijke agenten waren ten deze, en dat de Overheid niet dan secundair 
"daarbij mocht komen. Men heeft dit in het woord "subsidiair" op een 
"mijns inziens averechtsche wijze willen uitdrukken" 9

). Hij prijst voorts 
de minister, dat deze er in is geslaagd de antithese tussen kerk en staat 
inzake armenzorg op te lossen. 

Van de Armenwet van 1912 zouden wij dan ook kunnen zeggen, dat 
zij als motto voert: samenwerking tussen overheid, kerk en particulier, 
om door bundeling van ieders gaven en krachten tot de best mogelijke 
verzorging der armen te komen. 

Behalve het gezamenlijk zitting nemen in de enkele Armenraden 
(Sociale Raden) in den lande, is er van samenwerking zeer weinig blijk 
gegeven. 

In één opzicht liep de activiteit, of liever de beperking der activiteit, 
9) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1911-1912, blz. 1671 e.v. 
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der kerk tezamen met de overheidsarmenzorg. Hand in hand met de uit
voerders der Armenwet verliet zij het veld van de armoede, alnaargelang 
materieel op andere wijze in de verschillende sectoren voorzieningen wer
den getroffen. 

Op zichzelf genomen als sociologisch verschijnsel, hangt dit samen met 
de wijzigingen in de structuur der maatschappij. Ook op andere wijze 
hebben zich vele verschuivingen op het terrein der barmhartigheidsuit
oefening voorgedaan. V ergelijken we de diakanale armenzorg met de 
evengenoemde zeven werken der barmhartigheid, dan zien we, dat een 
sterke vereenvoudiging is ingetreden. Door de ontwikkeling van het eco
nomisch leven en van de wetenschap, hebben deze werken een eigen ont
wikkeling gekregen. De rover van de 20ste eeuw, het verkeer, maakt her
haaldelijk een slachtoffer en menigmaal voor de ogen van een diaken. Deze 
zal dan niet, naar het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan, met een 
ezeltje kunnen aankomen en hulp bieden, doch verstandig de komst van 
de G. G. & G. D. met ziekenauto, arts en gediplomeerd verpleegster af
wachten. Met hetgeen technisch, wetenschappelijk en materieel voorts 
moet geschieden, om in de nood van het slachtoffer en zijn gezin te voor
zien, heeft de kerk door haar diaconie, in de huidige maatschappij, het 
Nederland van 1954, geen bemoeienis. De zielszorgelijke zijde van de taak 
der kerk bleef en wordt door het ziekenhuis van eigen levensrichting en 
door predikant en ouderling behartigd. 

Deze ontwikkeling, vooral als zij gezien wordt in het licht van het-ge
stelde voorbeeld, heeft niets verontrustends. Het vasthouden van terreinen, 
die zich buiten de kerk op eigen wijze maatschappelijk ontplooien, zou 
slechts een uiting zijn van het ongezonde kerkisme. 

Met de leuzen: geen liefdadigheid, maar sociale gerechtigheid, en arbeid 
is geen koopwaar, werd het afscheid ingeluid van het liberale tijdperk. 
Ook naar christelijk-sociale opvatting is er recht geschied en heeft de 
overheid haar taak, ten deze gerechtigheid te bestellen, niet in de laatste 
plaats dank zij christelijke politieke en vakverenigingsactie, ter hand ge
nomen. 

De resttltaten deze1· actie in materiële zt:n echter waren bepalend voor 
de afbaken·ing, d. w. z. beperking, va.n het terrein der diaconie. Hetgeen 
met armenzorg is geschied, is derhalve wel verontrustend. De diaconale 
arbeid is gevangen geworden in de materialistische levensbeschouwing. 
Haar grenzen worden echter niet materieel bepaald, omdat het bewijzen 
van barmhartigheid, het lenigen van nood, geen louter materiële aange
legenheid is. 

Om dit duidelijk te maken, nemen we het derde woord uit de titel in 
beschouwing. 

Reeds vermeldden wij enige motieven voor armenzorg. Daarmede hangt 
samen de rechtvaardigingsgrond, waarop de bemoeienis terzake van kerk 
en overheid steunt en de wijze van taak-uitoefening. 

De kerk als instituut der Woordverkondiging, verkondigt het Woord 
metterdaad door de uitoefening der barmhartigheid. De offerande daartoe 
is een wezenlijk bestanddeel van haar eredienst. Hierover kunnen wij in 
dit tijdschrift kort zijn. 

Wat de rechtvaardigingsgrond voor de armenzorg der overheid betreft, 
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deze ligt voor velen vvat onduidelijker. De overheid als instituut voor o!ls 
aardse leven, bestelt en handhaaft het recht. Van grote invloed op de 
.rechtsontwikkeling is geweest de wetgeving voor het theocratische, agra
rische Israël. Heel de Pentateuch verzette zich tegen het bestaan van het 
contrast overdaad-gebrek. In de Mozaïsche wetgeving vinden wij een 
van overheidswege geregelde zorg voor de armen. Ethische normen en 
bepalingen van positief recht komen daarin dooreengemengd voor. Om
dat de eerste door de menselijke zwakheid nooit konden voldoen, werden 
de laatste gegeven voor de overheid om van Godswege te kunnen af
dwingen. Liefdegaven alleen zijn nooit tegen het kwaad van het pauperis
me opgewassen. Doorvoering van de individuele milddadigheid, als b.v. 
in Deuteronomium aangegeven, zou thans het maatschappelijk bestel om
keren en de armoede juist bevorderen. Daarom behoort armenzorg tot 
het wezen der overheid. 

Eén der gevolgen van de zonde is de armoede. De ongelijkheid in gaven 
en krachten leidde door de werking der zonde tot ongerechtige uitersten. 
Annoede is zulk een uiterste van ongerechtigheid. De algemene genade 
tempert de gevolgen der zonde en de mens heeft door middel van de over
heid bestrijdingsmiddelen gekregen. De werking der ongelijkheid kan 
verzacht worden door het voorkomen en lenigen. De overheid heeft der
halve op sociaal gebied een belangrijke taak, n.l. het bestellen en hand
haven der sociale gerechtigheid. Evenals bij Israël zijn ook in latere tijden 
de overheden tekort geschoten en eerst langzamerhand heeft zich de situatie 
ontwikkeld· zoals wij die voor het hedendaagse Nederland reeds beschreven. 

Al is dus het motief en de rechtvaardigingsgrond voor kerk en over
heid verschillend, bij de wijze van uitoefening liepen veelal hun methoden 
gelijk. Hetverschil echter, dat niet steeds duidelijk in het oog is gehouden, 
en dat velen ook thans nog niet zien, blijkend o. a. uit het opeisen van 
het primaat der kerk in deze, is dat de .!?er!? de a:rmoede niet als maat
sclzappelijl? euvel heeft te bestrijden. Dit is de taak der overheid. 

Armoede heeft in religieuze zin een geheel andere betekenis dan in 
maatschappelijke zin. In de geschiedenis der christelijke kerk heeft de 
armoede een tijd gekend, dat zij op zeer onmaatschappelijke wijze ver
heerlijkt etl gelenigd werd. Om de wijze van uitoefening van de taak der 
barmhartigheid door de kerk te kunnen bepalen, dienen we zorgvuldig 
de begrippen armoede en annenzorg vast te stellen. 

In een onverbrekelijke samenhang heeft a;r·J·Jzoede een 111ater-iële en boven
materiële zijde. De memorie van toelichting op de Armenwet van Heems
kerk zegt, dat de hulp moet zijn "materieel en ideëel en omvat wat het 
"materiëele betreft, het noodzakelijk levensonderhoud, niets meer en niets 
"minder; wat het ideëele betreft, toezicht, raad en bijstand". Bij de be
handeling van deze wet in de Tweede Kamer, beantwoordt Heemskerk 
Kuyper en zegt daarbij o.a.: "\iVanneer men te doen heeft met menschen, 
"die in nood verkeeren, dan kan het eenmaal niet anders, of men moet 
"zich rekenschap geven van de psychologie. Men moet eens anders ziel 
"eerbiedigen, maar om een ziel recht te kunnen eerbiedigen moet men 
"die ziel ook verstaan en het verstaan van een ziel hangt nauw samen 
,,met de levensbeschouwing. vVelke levensbeschouwing de Kerk moet vol
"gen, dat weet zij, welke levensbeschouwing een particulier moet volgen 
"weet hij .ook. Ieder particulier, die niet onnadenkend voortleeft, en het 
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"zijn nu juist niet de onnadenkenden, die zich met armenzorg bemoeien, 
,,\veet wel, welke levensbeschouwing hij volgt en welken kijk hij op een 
"ander heeft, en omtrent dien kijk heeft de Overheid hem vrij te laten. 
"Maar welke levensbeschouwing moet de Overheid bij haar werkzaam
"heid in de armenzorg volgen? Dat weet zij nooit en daardoor is de over
"heidszorg in zich zelf onvolkomen. Moet zij handelen naar een Christe
"lijke belijdenis -: Elke poging 0111 van Overh(Oids\vege een Christelijke 
"belijdenis op te dringen moet vermeden worden, want dit is het eigen
"aardige van het heil, dat die belijdenis in zich ,luit) dat het niet anders 
"dan in vrijheid gebracht kan worden. Moet het dan een onchristelijke 
"belijdenis zijn? Immers ook niet. Men komt er nooit uit, er blijft altijd 
"iets onvolmaakts in het werk van de Overheid" lO). 

Bedenken we voorts, dat de Armenwet als eerste doel stelt, het op
heffen uit de toestand van armlastigheid ; daartoe moet de ondersteuning 
worden verleend "in zoodanige vorm en in zoodanige mate, als met het 
"oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen in verband met 
"de omstandigheden van den arme het meest gewenscht is" 11). De kerk 
is dan thans nog niet bevrijd van het verwijt aan haar adres door Kuyper 
bij dezelfde gelegenheid uitgesproken, dat "de Protestantsche Kerken al
"thans in deze boete hebben te doen. Zij hebben jarenlang, jaren, waarin 
"zij de beschikking hadden over vrij wat meer fondsen dan het burgerlijk 
"armbestuur, jaren waarin de publieke opinie nog veel meer op haar zijde 
"was dan thans, jaren, waarin het usantie was, dat men op den Zondag 
"naar de kerk ging, en giften en legaten nog vrij ruim vloeiden, den tijd 
"laten voorbijgaan, het diaconaat niet weten op te heffen en het geheele 
"diaconaat met de daarvan uitgaande armenverzorging verlaagd tot een 
"bureaucratische bezigheid" 10). 

Kuyper ziet de oplossing niet, als hij in een volgende zinsnede voor 
de kerk de vraagt stelt: "vVaar zijn de krachten, die mij uit die ver
"nedering weer kunnen opheffen? En dan liggen de krachten, waardoor 
"de kerkelijke armenzorg weer naar boven kan komen niet in een wet, 
"niet in een regeerkunst, maar uitsluitend in Christus den Heer, wan
"neer het Hem belieft Zijn Kerk weer geestelijk te verrijken." 

vVel wijst hij op de onrechtvaardigheid, dat een kleine groep der pro
testanten, n.1. der Gereformeerde Kerken, aanzienlijke sommen voor de 
steunverlening in eigen kring opbrengt en tevens als belastingbetaler aan 
de algemene steunverlening moet meedoen. Hier zweefde hem kennelijk 
een reeds als niet uitvoerbaar verworpen systeem van de heffing der 
armenpenning voor ogen. 

10) Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1911-1912, blz. 1671 e.v. 
11) Art. 29 der Armenwet 1912 luidt: 
1. Indien ondersteuning wordt verleend, wordt zij versterkt in zoodanigen vorm 

en zoodanige mate, als met het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen 
in verband met de omstandigheden van den arme het meest gewenscht is om hem 
wederom in staat te stellen in het onderhoud van zich en zijn gezin te voorzien. 

2. Aan armen, die tot arbeiden in staat zijn, wordt ondersteuning zooveel mogelijk 
gegeven in den vorm van loon voor arbeid. 

3. Indien blijkt, dat de aanvrager door de hulp der instelling niet uit den toestand 
van armlastigheid kan worden opgeheven, mag de te verstrekken ondersteuning de 
grens yan het yoor het levensonderhoud noodzakelijke niet overschrijden. 

4. Ten minste eenmaal in de drie maanden wordt onderzocht of ycrdere onder
steuning noodzakelijk is. 
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Wat betekent echter voor het huidige de geestelijke verrijking waar
van de kerk het moet verwachten? 

De overheidsarmenzorg heeft zich onder vigueur van deze wet ont
wikkeld van bedeling tot verantwoorde individuele steunverlening en treedt 
thans, onder invloed van de wijzigingen in het sociale bestel, in de fase 
van de uitoefening van maatschappelijk werk. 

De ontwikkeling der sociale wetgeving in de laatste decennia, waar
mede wij ons gelukkig prijzen, is geen op zichzelf staand verschijnsel, 
doch hangt samen met een gehele structuurverandering der maatschappij. 
De gedaantewisseling der samenleving heeft echter bij alle vooruitgang, 
voor de mens een nieuw aspect van zijn nood naar voren gebracht. 

De industrialisatie heeft grote verschuivingen veroorzaakt en tallozen 
ontworteld uit hun door traditie beschermde milieu. Door de technische 
vooruitgang werden zij verbijsterd en verstrikt in een warnet van eisen, 
die het leven stelt om te kunnen meedoen. Schijn en \vezen worden niet 
meer onderscheiden door de reclameslogans die als bijbelse waarheden wor
den voorgedragen. 

In de kring dergenen, die zij het op geheel andere gronden sociale 
gerechtigheid nastreefden, is het onbehagelijke gevoel wakker geworden, 
dat met de perfectionnering der materiële voorzieningen, aan het doel, 
het menselijk welzijn, wordt voorbij geschoten. Gelukkig heeft de weten
schap zich niet alleen opgemaakt om het materiële leven te verrijken, 
doch leverde zij ook nieuwe hulpmiddelen om een inzicht in de menselijke 
nood te krijgen en een therapie mogelijk te maken. 

De humanitas behoeft niet bij haar tijd achter te blijven en vindt met 
hulp van psychiatrie en psychologie nieuwe mogelijkheden. 

Sterk komt daardoor naar voren, dat de armoede een geheel andere 
yerschijningsvorm heeft gekregen. Het uiterlijke verschijnsel van bedelarij 
en kapotte kleren is afgenomen en duidelijk \vordt de tweeledigheid van 
de nood. Op dat niemve aspect stelt de overheidsarmenzorg, in de vorm 
van maatschappelijk \verk; zich meer en meer in. Dit verschillende defi
nities van maatschappelijk werk enige elementen samenvoegende, kunnen 
wij maatschappelijk werk beschrijven als: de systematische, op het individu 
afgestemde hulp, waardoor zijn maatschappelijke noden worden voor
komen, verzacht of opgeheven. Oorzaken van de nood worden daarbij 
steeds in beschouwing genomen, om door bestrijding daarvan zijn maat
schappelijke zelfstandigheid (aanpassing) te bevorderen. 

Lange tijd is er nodig geweest om de ideeën tot ontwikkeling te brengen, 
die nu in toepassing komen en waar Heemskerk en zijn tijdgenoten 
reeds zulk een klaar inzicht in bleken te hebben. 

Maatschappelijke nood, en dus ook zorg, is tweeledig: materieel en 
boven-materieel. In de gegeven definitie valt het accent duidelijk op het 
boven-materiële. Daarop doelde de minister, toen hij uiteenzette, dat over
heidszorg, met kennis van psychologie toegepast, nog in zichzelf O11Vol
komen moet zijn. 

Maatschappelijk werk, weliswaar wetenschappelijk gefundeerd en met 
een eigen techniek, kan alleen volkomen worden uitgeoefend op levens
beschouwelijke basis. 

Er is nog een derde aspect der zorg nl. de zielszorg. Naar boven op-
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klimmend zien we dan drie lagen, nl.: materiële zorg, boven-materiële 
(ideële) zorg en zielszorg. Zij zijn scherp onderscheiden, doch niet geheel 
te scheiden. Zielszorg behoort niet tot het maatschappelijk werk, want 
zielenood is geen maatschappelijke nood. Maar de behandeling van de 
boven-materiële nood ('s ministers "raad, toezicht en bijstand") grijpt 
diep in het persoonlijk en gezinsleven in. De diagnose en therapie van 
de oorzaken van de nood gaan .niet buiten het geestelijke om, daar worden 
huwelijks- en gezinsleven, alsmede opvoeding der kinderen bij betrokken. 
Het overheidswerk, weliswaar maatschappelijk verantwoord en door de 
nood opgelegd, is hier niet slechts onvolkomen, doch gevaarlijk. 

Wil de kerk barmhartigheid bewijzen, dan ligt hier haar terrein, dat 
echter slechts deskundig betreden kan en mag worden. Ondeskundige 
hulp is onbarmhartig. 

Door de sociale voorzieningen blijven voor de kerkelijke en particuliere 
barmhartigheid juist de bijzondere en moeilijke gevallen over. Beroeps
krachten zijn daarom onmisbaar. V rijwilligers en vooral vrijwilligsters, 
mits enigermate voorbereid, blijven evenzeer nodig, werkend met behttlp 
van deslmndige adviezen. 

De daareven gebruikte vergelijking van de barmhartige Samaritaan met 
de diaken doortrekkend, geldt voor het boven-materiële deel van de nood, 
dat de diaconie hier wèl een taak heeft, met dien verstande, dat aan de 
paedagoog en psycholoog direct. of indirect de ingreep moet worden toe
vertrouwd. 

Het aantal werkers zal groot moeten zijn, zodat de gehele gemeente 
er bij wordt betrokken en het mogelijk wordt het terrei'<It• van de nood, 
dat door een verouderde, statische kijk op de armoede die haar als 
materieel gebre!? ziet, is verlaten, weer te betreden. 

De sociale voorzieningen hebben het draagvlak gelegd waarop de barm
hartigheid in hogere dan alleen materiële zin kan worden uitgeoefend. 

De ontwikkeling van deze gedachten, die in kerkelijke kring 12
) steeds 

groter aandacht krijgen, noopt de Antirevolutionaire Partij vast te stellen, 
hoe haar beleid daarnevens behoort te zijn gericht. 

De bewoordingen van artikel XVII van het partijprogram geven daar
voor nauwelijks aanwijzing. De laatste alinea is bij de revisie in 1916 toe
gevoegd. De reorganisatie van de partij, op de Deputatenvergadering van 
2 November van dat jaar tot stand gekomen, had de meeste aandacht, en 
noch de officiële stukken, noch de couranten uit die tijd werpen enig licht 
op de motieven, welke tot de toevoeging leidden. 

De uitbreiding van de sociale wetgeving maakte het vraagstuk van de 
armenzorg en de taak van de overheid daarin acuut. In de voorafgaande 
jaren schreef Kuyper in De Standaard 13

) tal van artikelen over armen~ 
zorg, waarin vele belangwekkende beschouwingen over de roeping van 
kerk, particulier en overheid voorkomen. Deze artikelen echter worden 

lil) De beschouwingen in dit artikel zijn afgestemd op hetgeen in de Gereformeerde 
Kerken thans in discussie is. Het zou helaas te ver voeren de ontwikkeling der diaco- . 
tiale praktijk en andere kerkgemeenschappen, vooral b.v. der Ned. Herv. Kerk, hier 
tevens te vermelden. Ook het rooms-katholieke standpunt is terwille van de nood
zakelijk geachte beperking niet besproken. 

::13) Dr A. Kuyper in De Stalidaard van 12 t/m 16 Maart 1912, 28 Maart t/m 2 April 
1912, 7 t/m 14 Nov. 1913 en 5 t/m 9 Mei 1914. 
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niet besloten met een conclusie en evenmin leiden zij tot de bewoordingen 
waarmee in een laatste alinea de armenzorg in artikel XVII werd op
genomen. De alinea luidt: "Van armenzorg in engeren zin onthoude de 
"overheid zich. Alleen voorzover de particuliere en kerkelijke liefdadig
"heid tekort mochten schieten, kan zij hiertoe moeten overgaan." 

vVat met armenzorg "in engeren zin" is bedoeld, ontgaat ons te enen 
male. In het verband met het artikel waaraan deze alinea is toegevoegd, 
en waarin bevordering van een goede sociale wetgeving wordt bepleit, 
zou het betekenen, dat sociale wetgeving derhalve als armenzorg in ruimere 
zin wordt beschouwd. Deze uitleg zal wel niemand voor zijn rekening wil
len nemen. Mogelijk heeft de eis van overheidsonthouding op het gebied 
der armenzorg de strekking, het pleidooi voor de verzekeringswetgeving 
te versterken. Immers het alternatief van sociale wetgeving is armenzorg. 

De algemene strekking, dat kerk en particulier bij de leniging van nood 
bij de overheid dienen voor te gaan, is van blijvende betekenis. Elke kring, 
die voor zichzelf een taak in deze meent te hebben, moet door de overheid 
in staat worden gesteld haar te vervullen. De algemene voorwaarden er
toe moet de overheid scheppen. Het zijn gezonde krachten in het volks
leven, die verlanger! voor de armen te zorgen. Het is geestelijke verarming, 
indien deze terreinen vvorden losgelaten, alleen de grenzen zijn verschoven. 
Bevochten kerk en staat tot in de vorige eeuwen de aanhangers der 
oude richting wensen dit thans nog te doen - elkaar op het financiële 
en materiële front, door de ontwikkeling der sociale wetgeving en de 
armenzorg is het front naar het terrein van het boven-materiële verlegd. 
Ook ten aanzien van dit terrein staan wij dus op het standpunt, dat de 
overheid de algemene voorwaarden moet scheppen. 

Teruggrijpend op het reeds vermelde verwijt, rijst de vraag: varen wij 
nu ineens een socialistische koers? Zo ja, dan varen wij die welbewust 
al een lange tijd. In principe is de overheidsbemoeiing, die onze partij 
steeds heeft voorgestaan, juist. \Vaar de economisch mogelijke en sociaal 
gewenste grens van deze bemoeiingen ligt is een vraag, welker beant
woorcling in het raam van dit artikel niet thuis behoort. Gebruikmaking 
van de mogelijkheden door de feitelijke stand van zaken gegeven, kan niet 
gebracht worden onder het verwijt van socialistisch of communistisch te 
zijn. Het gevaar, dat de valse gemeenschapsgedachte ingang zal vinden, 
wordt niet bestreden door een kerk, die haar arbeidsterrein laat bepalen 
door hetgeen de maatschappij in materieel opzicht heeft bereikt. 

Armoede is voor ons een gevolg van de doorwerking der zonde en 
niet de schuld van de maatschappij of van het kapitalistisch productie
stelsel. In de laatste gedachtengang past het recht op ondersteuning, om 
met dit recht de materiële behoeften te vervullen. Zonder te kunnen ont
kennen, dat de structnur der maatschappij in deze tijd zo ingewikkeld is, 
dat slechts met collectieve middelen in s011Unige noden kan worden voor
zien, houden wij ons aan een o'uerheidsplicht, naar gerechtigheid de leden 
onzer samenleving te helpen, echter zodanig, dat de kerk met haar werk 
vé!;n barmhartigheid deze hulp tot volkomenheid kan brengen. 

Het werk van de zijde der kerk is van karakter veranderd. Het is niet 
meer van kwantitatieve, maar van kwalitatieve betekenis. Om de kwaliteit 
te bereiken is veel geld nodig en zullen onverminderd offers uit eigen 
kring worden gevraagd. l\Taar een gulden, ook een diaconale gulden, kan 
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slechts eenmaal worden opgebracht en uitgegeven. Kerk en particulier 
zullen bij het behartigen van de voorziening in het boven-materiële deel 
van de nood derhalve materiële hulp van de overheid willen aanvaarden. 

De Armenwet biedt daartoe de mogelijkheid door samenwerking volgens 
artikel 31 14

), luidende als volgt: "Indien de arme reeds ondersteuning 
"ontvangt van een andere instelling van weldadigheid, wordt over het 
"verzoek om ondersteuning niet beslist, dan nadat zooveelmogelijk over
"leg is gepleegd met het bestuur van die instelling. Voor het geval onder
"steuning mocht worden toegekend, wordt zooveel mogelijk gestreefd naar 
"samenwerking en eenheid in de ondersteuning en alles, wat met die 
"ondersteuning samenhangt. Het bestuv,. van de burgerlijke instelling 
"of Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd er toe mede te werken, 
"dat in het gestelde geval de ondersteuning uitgereikt en het toezicht op 
"den ondersteunde gehouden worden door één instelling." 

Hier ligt een taak voor de antirevolutionaire gemeentebestuurders, erop 
toe te zien, dat van de daar gegeven bevoegdheid door de gemeente wordt 
gebruik gemaakt, indien van kerkelijke of particuliere zijde, blijkens een 
v€rzoek, daaraan behoefte bestaat. Met toepassing van dit artikel is het 
mogelijk, dat de zorg voor een in nood verkerende in één hand, d.i. b.v.' 
de hand van de diaconie, wordt gelegd en voor het financiële deel daar
van door de overheid in belangrijke mate wordt bijgedragen. 

Deze mogelijkheid tot samenwerking wordt reeds op tal van plaatsen, 
op overigens geheel verschillende wijze, toegepast. De draagwijdte en de 
meest gewenste uitvoering van artikel 31 is onder deskundigen nog voort
durend in onderzoek. 

Op een enkele uitzondering na van recente datum, maakten de Gerefor
meerde Kerken er nog geen gebruik van, met het gevolg, dat zij buiten 
de ontwikkeling der verhouding tussen (plaatselijke) overheid en diaconie 
staan. Behalve dat, strekt het geld en de energie, in de kring dier kerken 
zo rijkelijk beschikbaar gesteld, noch de arme, noch de armenzorg zoals 
deze zich in het maatschappelijk werk met grote snelheid ontplooit, ten 
voordeel. 

De aandacht, welke deze aangelegenheid thans in kerkelijke kring heeft, 
vereist volle weerklank in het politieke leven. In het bijzonder bij het 
herzien van artikel XVII van het partijprogram en bij de behandeling 
der nieuwe Armenwet. 

Met dit artikel is een poging gedaan deze weerklank te wekken. 

December 1953 *) 

* 

14) Aan de mogelijkheden van subsidie volgens artikel 14 en het inschakelen van 
vrijwillige armbezoekers volgens artikel 21 der Armenwet, kleven bij de toepassing 
o. i. teveel bezwaren. 

*) Het was voor de schrijver niet \vel doenlijk, bovenstaand artikel alsnog in over
eenstemming te brengen met de laatste stand der discussie. 
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De Grote Alliantie tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, 
die gesmeed werd in de Tweede vVereldoorlog, geraakte de laatste maan
den in een crisis, welke een woordvoerder van het Foreign Office genoemd 
heeft "de ernstigste sinds het einde van de oorlog". Spanningen zijn er 
van meetaf geweest. Men leze daar Churchills memoires op na. Tijdens 
de oorlog was er geen sprake van dat de Engelsen htm ideeën konden ver
wezenlijken tegen de zin der Amerikanen. Met name Churchills politiek, 
om bij de bevrijding van Europa zo ver mogelijk naar het Oosten te grij
pen (van het Zuiden uit), werd herhaaldelijk en met groeiend ongeduld 
door Roosevelt afgewezen en dus niet uitgevoerd. In die tijd waren de 
Amerikanen "goedig" tegenover de Russen en de Engelsen "nuchter". 
Deze verhouding bestaat nog in Maart 1946, als Churchills befaamde rede 
te Fulton, waarin hij waarschmvt tegen het gevaar van de Russische 
expansie-zucht, in Amerika eigenlijk als "onaardig" wordt beschouwd. 

Langzaam maar zeker is de verhouding omgedraaid. Thans geloven de 
Amerikanen niet meer in Russisch fatsoen, maar de Engelsen menen, dat 
er door praten nog wel iets met Moskou te bereiken is. "Zachtjes aan, 
niet te wild, voorzichtig", is nu de leus van Londen. Vooral ten aanzien 
van Azië ontstonden aldus steeds grotere meningsverschillen. Het begon 
met de kwestie van de diplomatieke erkenning van Rood-China. Later 
volgden de opmars naar de Jaloe, de behandeling van Syngman Rhee, het 
herstel van commerciële betrekkingen met China en het beëindigen van 
de zevenjarige oorlog in Indo-China. 

De achtergrond van laatstgenoemde kwestie is, dat de Fransen deze 
oorlog- zeer begrijpelijk -moe zijn. Dit noopte de Amerikaanseminister 
Dulles, op de Berlijnse viermogendheden-conferentie zijn Franse collega 
Bidault, die ten aanzien van het Duitse vraagstuk de Westerse solidariteit 
schitterend bewaard had, te "belonen" met het Amerikaanse fiat voor een 
Geneefse conferentie, waarop de Indochinese oorlog ter sprake gebracht 
zou kunnen worden naast het Koreaanse probleem. Dit besluit hield twee 
risico's in: dat de communistische Vietminh haar militaire activiteiten zou 
opvoeren, teneinde in Genève een sterke positie te verkrijgen; dat Parijs 
zou blijven dralen met de bekrachtiging van de Europese Defensie Ge
meenschap. 

Het gebeurde allebei. De Vietminh opende de aanval op de geïsoleerde 
vesting Dien Bien Phoe. De Franse stafchef Ely vloog naar vVashington, 
om te zeggen, dat de vesting wellicht verloren zou kunnen gaan. Het was 
na deze mededeling, dat Dulles zijn campagne voor "verenigde actie" in 
Indo-China begon, een campagne, die zoals nu duidelijk geworden is, ten 
doel had het prestige-verlies te Genève in geval van een nederlaag in 
Dien Bien Phoe te compenseren, een campagne, die echter volledig schip
breuk leed op de houding der Engelse regering, die generlei verplichting 
wilde aangaan voor de Geneefse conferentie ten einde was. Toen ging 
het van kwaad tot erger. 
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De Britse minister Eden ging naar Genève in de rol van verzoener en 
van vertegenwoordiger van het gezonde verstand. Dulles vertrok na een 
week naar huis. Zijn plaatsvervanger Bedeli Smith was ter conferentie 
meer waarnemer dan deelnemer. Eden dineerde en confereerde met Molo
tow en Tsjoe En Lai vele malen. De Amerikanen ergerden zich zeer aan 
dit opvallende vrede-willen-stichten-met-de-parapluie. Eden werd verge
leken met Chamberlain, de susser van München (daarmede waren in 
Engeland alleen Lord Vansittard en Punch het eens). Omgekeerd toon
den de Britten zich verontwaardigd wegens het feit, dat de Amerikanen 
bilaterale besprekingen begonnen met Parijs over een interventie in Indo
China· alsmede wegens een verklaring van president Eisenhower, dat een 
verdedigingspact voor Zuid-Oost-Azië ook gesloten zou kunnen worden 
zonder Engeland. 

De in Genève ingediende voorstellen en tegenvoorstellen hadden weinig 
belang in het licht van dit overheersende feit, dat de Vietminh militair 
in een winnende positie was geraakt. De val van Dien Bien Phoe -·· on
houdbaar geworden nu de communisten een formele oorlog bleken te 
kunnen voeren, met artillerie, Stalin-orgels en luchtdoelgeschut, hetgeen 
deze hele Franse operatie tot een militaire blunder maakte - werd prompt 
gevolgd door vijandelijke vorderingen in het rijstrijke delta-gebied van 
Hanoi. De Fransen erkenden, dat zij niet meer in staat waren Vietnam te 
houden. Onder zulke omstandigheden kon men nauwelijks verwachten, 
dat de communisten zouden toestemmen in een verdeling van dat land 
naar het Koreaanse voorbeeld. Hun duidelijke bedoeling was, in Genève 
aan hun militaire succes in Vietnam politieke successen te koppelen in 
Laos en Cambodja. Het streven van Eden kreeg dan ook een steeds on
wezenlijker karakter. 

Eerder clan Eden scheen de Franse Nationale Vergadering te conclu
deren, dat Genève mislukt was. Althans zond zij het kabinet-Lauiel naar 
huis met 306 tegen 293 stemmen. Zolang er nog enige kans op een ver
gelijk was, waren de moties van vertrouwen aangenomen (eenmaal met 
311 tegen 262 en een andere keer met 289 tegen 287 stemmen). De val 
van Laniel betekende een nieuwe slag voor de EDG. Moskou en Peking 
hadden wel succes gehad met Dien Bien Phoe. 

Als Genève beëindigd is, zal Engeland over Dulies' "verenigde actie" 
moeten gaan praten. Dat betekent: over een verdedigingspact voor Zuid
Oost-Azië, waarvoor in dat gebied voorlopig alleen Thailand en de Philip
pijnen iets gevoelen. Zal zulk een pact Indo-China nog baten? Het is te 
voorzien, dat dezelfde meningsverschillen hier remmend zullen blijven 
werken. Engeland wekt de indruk, dat het onder generlei omstandigheden 
in Indo-China wenst te interveniëren, of alleen indien een bestand en een 
verdeling tot stand zouden zijn gebracht en dit bestand geschonden zou zijn. 

Daarentegen heeft Dulles omschreven onder welke voorwaarden Amerika 
bereid is tot interventie over te gaan : 1. het moet uitgenodigd worden, 
2. Laos, Cambodja en Vietnam moeten volledig onafhankelijk zijn, 3. de 
Verenigde Na ties moeten een blijk van bezorgdheid gegeven hebben, 
4. enkele andere landen moeten meedoen, 5. Frankrijk moet verzekeren, 
dat het zich niet uit de strijd zal terugtrekken vóór deze gewonnen is. 
vVanneer China tot open agressie zou overgaan, zou Amerika zelfs krach
tige maatregelen overwegen buiten deze voorwaarden. 
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Zo gaapt er een lelijke kloof tussen \i\Tashington 'en Londen, maar het 
is nog te vroeg om dit te dramatiseren, Zelfs al zou Indo-China verloren 
gaan - Dulles heeft daarover wel eens gesproken op zeer ongunstige 
momenten - dan behoeft dat nog niet te betekenen, dat in Zuid-Oost
Azië de kurk van de fles gaat of de hele rij dominostenen omvalt (beelden 
van Eisenhower), indien er tenminste een Zuid-Oost-Aziatische Verdedi
gings Organisatie klaar staat het te beletten. De NAVO ontstond door 
het verloren gaan van Tsjechoslowakije en was een succes, hoewel dit land 
niet meer kon worden gered. Zo kan ook een ZOAVO een succes worden, 
hoewel zij misschien te laat zal komen om Indo-China te behouden. In
dien er inderdaad een ZOAVO komt, zal het initiatief er toe de verdienste 
zijn van Dulles en zal het in belangrijke mate aan Eden te danken zijn, 
wanneer landen van Zuid-Oost-Azië zich daarin willen begeven. Want 
Eden heeft in Genève feitelijk de bijnatolstojaansepolitiek van de Indische 
premier N ehroe geëerbiedigd en daarbij geen resultaat geboekt. Dit be
hoeft N ehroe nog niet de ogen te openen, maar het kan er wel toe leiden, 
dat andere Aziatische landen - en zonder deze geen ZOAVO! - zich 
aan de invloed van zijn zonderlinge politiek onttrekken. Op een in Colom
bo gehouden conferentie van Aziatische premiers waren reeds enige 
tekenen in die riçhting : men zag geen heil in een terugtrekking van de 
Franse troepen uit Indo-China, als· door N ehroe geëist. 

Er zijn in dit gebied trouwens nog andere gebeurtenissen, met behulp 
waarvan men zijn pessimisme kan temperen. Malakka, dat eveneens 
ernstig te lijden heeft gehad van communistische guerilla-acties, is in de 
loop van twee jaar door de zojuist afgetreden Britse hoge commissaris, 
generaal Sir Gerald Tempier zo goed als gepacificeerd. Op de Philip
pijnen gaf de leider der communistische Hoekbalahaps, Taruc, zich over 
aan president Magsaysay. 

Een derde secretaris van de Sowjet-ambassade te Canberra, Petrow 
genaamd, schreef de Australische regering: "Sinds ik de Australische 
levenswijze heb gezien, geloof ik niet meer in het communisme." Petrow, 
die hoofd van de Russische spionnage in Australië bleek te zijn, vroeg en 
verkreeg asyl. Hij nam honderden geheime documenten mede, die de 
Australische inlichtingendienst en rechtspraak voor jaren werk geven. 
Petrows vrouw, een codiste, werd daarna door gewapende Russische 
agenten op transport gesteld naar Moskou. De toeleg mislukte, doordat 
het mevrouw Petrow tijdens de vlucht van Sydney naar Darwin te machtig 
werd, waarna zij te Darwin in de gelegenheid werd gesteld zich van haar 
begeleiders te ontdoen. 

Een andere M\i\TD-agent, kapitein Chochlow, meldde zich in Frankfort 
aan bij de Russische emigrantenleider Okolowitsj, die hij moest vennoor
den. Ook hij verkreeg asyl. Chochlcw was uitgerust met een wel zeer ge
raffineerd ·wapen : een geluidloos vurend pistool in de vorm van een 
sigarettenkoker. Chochlow vertelde op een persconferentie, dat hij "be
keerd" was door zijn vrouw J anina, bouwkundig ingenieur en rooms
katholiek, achtergebleven in Moskou en bewust kiezend voor het lot dat 
haar nu te wachten stond. Een vrouw, die de vrije wereld met eerbied 
moet gedenken ... indien het verhaal juist is. 

Aan de eminente Amerikaanse atoomgeleerde Oppenheimer, die be
schouwd kan worden als de vervaardiger van de eerste atoombommen, 
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werd door een commissie, bestaande uit een professor in de scheikunde, 
een zakenman en een president van een universiteit de toegang ontzegd 
tot de geheime gegevens op dit gebied. \Vel beschouwde de commissie 
hem als een loyaal burger, doch tegelijkertijd als een risico voor de veilig
heid der Verenigde Staten. Een voorbeeld. Nog jongstleden December 
dineerden de Oppenheimers in Parijs met een oude vriend, Chevalier, 
wiens communistische neigingen bekend waren en die in de begintijd van 
de atoombom getracht had, van Oppenheimer bijzonderheden daarover 
te verkrijgen. Zeer terecht verklaarde de commissie: "Aangezien de be
langen van 's lands veiligheid in gevaar gebracht kunnen worden door 
onopzettelijke daden zowel als door een positief gedrag van deloyale aard, 
kunnen persoonlijke zwakheden iemand tot een veiligheidsrisico maken, 
zelfs al wordt hij in ieder geval gedragen door een diepe liefde voor zijn 
land." Men kan hier de vrijheid der wetenschap, het recht van zedelijke 
bezwaren, de persoonlijke verdiensten in geding brengen. Maar daar
tegenover staan de enorme belangen, verbonden aan de ontwikkeling der 
atoom-energie, de immense consequenties van het gedrag dergenen, die 
hier leiden moeten. \Vas bijvoorbeeld Oppenheimers advies opgevolgd, dan 
bezat Amerika thans de waterst')fbom waarschijnlijk niet en Rusland wel 
(zijn technische bedenkingen, wellicht voortvloeiend uit zijn morele of 
politieke bezvvaren, bleken ongegrond). Het is moeilijk in te zien, hoe 
de Amerikaanse regering, met de gevallen Rosenberg, N unn May en 
Fuchs voor ogen, anders had kunnen handelen. Oppenheimer, hoe loyaal 
en sympathiek misschien, is het slachtoffer van zijn eigen atoombom en 
niet noodzakelijk van de politiek. 

Dag in dag uit zond de Amerikaanse televisie het duel uit tussen de 
communisten jager senator McCarthy en de minister van het leger, Ten 
Broeck Stevens. Aanleiding waren de privileges, die afgedwongen dan 
wel met corruptieve oogmerken gegund zouden zijn aan een soldaat, ge
naamd Schine, medewerker van McCarthy's commissie van onderzoek. 
Een zonderlinge en soms afstotende vertoning, die uitliep op het altijd 
weer terugkerende conflict inzake de verhouding tussen de wetgevende 
en uitvoerende macht. Op de vraag namelijk, of het Congres er recht 
op heeft alles te weten, wat leden der regering bespreken. Eisenhower, 
zoals alle presidenten in dergelijke gevallen, zeide op een gegeven moment: 
neen. 

Verheffender nieuws uit \Vashington was een uitermate belangrijke, 
unanieme uitspraak van het Opperste Gerechtshof der Verenigde Staten, 
waarbij de segregatie of apartheid bij het openbare onderwijs in strijd 
werd verklaard met het veertiende amendement op de constitutie: "N och 
zal enige staat aan iemand de gelijke bescherming der wet ontzeggen". 
In zeventien van de acht-en-veertig staten der V.S. voorziet de wet in 
gelijkwaardig, doch gescheiden onderwijs voor negers en blanken. De 
onwettigverklaring van dit stelsel zal veranderingen brengen in het leven 
van ongeveer twaalf millioen Amerikaanse schoolkinderen en, op den 
duur, in de maatschappelijke structuur der Verenigde Staten. De geleide
lijke liquidatie der rassendiscriminatie een proces, dat eigenlijk be
bonnen is in de strijdkrachten - heeft door deze uitspraak in elk geval 
een sterke stimulans ontvangen. 

Joegoslavië (een communistische dictatuur), Griekenland (een monar-
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chie) en Turkije (een republiek), oude vijanden tevens, bereikten overeen
stemming over een verclecligingspact. Deze merkwaardige Balkan-entente 
kan tegen een Sowjet-aanval 800.000 man in het veld brengen. 

Frankrijks enige maarschalk, Alphonse J uin, werd door cle N oord
Atlantische Raad gehandhaafd als opperbevelhehber in ::\Iidden-Europa. 
Het besluit ging uit van de veronderstellim;, dat J uin voortaan niet meer 
publiekelijk tegen de Europese Defensie Gemeenschap zal ageren. 

Koningin Elizabeth keerde in Londen terug van een zesmaandse reis 
door het Britse Gemenebe,t. Niet overal werd, zoals in Australië, het 
plan geopperd een paleis te bouwen, maar de reis ,vas even goed een 
algemeen succes en een illustratie van de nieuwe verhoudingen in dat 
Gemenebest, hetwelk de vorstin beschouwt als het hoofd van een unie, 
waartoe het zin heeft te behoren. Intussen bekeken de Britten met zekere 
zorg de foto's van de koningin. Zij scheen erg vermagerd. Eén blad 
vroeg zich af, hoe een jonge vrouw onder zoveel protocol een menselijk 
wezen kon blijven. 

18 Juni 1954 

* 
BOEKBESPREKING 

Dr T. P. VAN DER Kooy. Op het grensgebied van EC01101llie 
el1 Rcliqie. N.V. Zomer en Ketllling's Uitgeversmaat
schappij, \Vageningen, 1953. 

In dit, als opstellenbunclel uitgegeven, bock treffen wij de uitspraak aan, 
dat het economische, in de betekenis van sfeer der stoffelijke behoef ten
voorziening, heden een sleutelpositie inneemt. Indien dit zo is en wie 
zou het, in het algemeen genomen, durven tegenspreken? clan heeft de 
schrijver een gewichtige taak vervuld door over dit onderwerp een zo 
christelijk en modern boek het licht te doen zien. Hij heeft dat willen 
doen zonder enige pretentie van systematisering of gerijptheid der voor
gedragen inzichten. 

Deze resignatie behoort te worden gev\.:aardeerd en geeft cle sterkste 
aanwijzing voor een betromvhare groei dier inzichten in de toekomst. 
Zij bergt echter enkele gevaren in zich, die men toch wel moet onder
kennen. vVant het hoek beoogt, ongeacht hetgeen ons van journalistieke 
zijde over theorie en praktijk wordt verteld, een weliswaar bescheiden en 
voorlopig, maar dan toch \yetenschappelijk, oordeel te geven. 

De wetenschap nu is gebonden aan haar eigen wetmatigheden, en zo 
kan men niet straffeloos de ene keer "economisch" nagenoeg uitsluitencl 
verstaan als betrokken op stoffelijke behoeften bevrediging, een ander maal 
als beginsel van het niet te veel en niet te weinig (blz. 109). Dan blijft 
een term als "doelmatigheid" wel wat heel algemeen om te weten waar 
men met "economisch" aan toe is. Immers alles behoort doelmatig te zijn; 



BOEKBESPREKING 239 

het gaat er maar om hoe, en op welke soort doel gericht. J'vlen kan dan 
aan de term "maatschappij" maar niet zo vanuit vakwetenschappelijk ge
zichtspunt een betekenis toekennen, want ook andere \vetenschappen 
werken er mee. En het begrip "cultuur" heeft zoveel voeten in de aarde, 
dat, bij gebruik er van, een te grote reserve licht in haar tegendeel kan 
omslaan. 

Van de zijde der theoretische economen is men er sinds geruime tijd 
op uit, elk normatief karakter van de economie zelve te ontkennen, ter
wijl men, bij wijze van compensatie, gaarne toegeeft, dat ele zgn. econo
mische politiek wel op normen heeft te letten, welke elan in de vergaarbak 
alier normativiteit, dat \Nat men "ethiek" noemt, worden ondergebracht. 

Prof. Van der Kooy wil eigen, economische normen erkend zien. Hij 
ziet ze in functie als gevolg van het norm-inzicht, dat de mensen op 
verschillende terreinen in het leven aan de dag leggen. Daaruit ontstaat 
een "levensstijl". Op dit alles te hebben ge\vezen, is de grote verdienste 
"an Prof. Van der Kooy's pioniersarheid. 

Intussen zal er eerst nog iets anders onderzocht dienen te worden. Men 
kan ongetwijfeld, en daarop doelt de auteur in eerster instantie, behalve 
zijn bedrijf, ook zijn gezin, huwelijk, staat, de talloze verenigingen, het 
onderling verkeer individueel en in gemeenschap, nationaal en inter
nationaal, en wat dies meer zij, beter of slechter inrichten; maar er moet 
aan zekere "minimum" -eisen worden voldaan, zal men deze dingen nog 
bij de::;!J namen kunnen noemen. \Velnu: in deze zóne ligt de sf7ecificering 
van de algemene economische norm, welke laatste Prof. Van der Kooy 
terecht in een juist gebruik van beperkte middelen veor onheperkte doel
einden zoekt. 

\Vie, met de moderne economische theorie, deze specificeringen hoofd
zakelijk alleen in de statistiek een plaats geeft, heeft een zeer éénzijdig 
philosophisch gezichtspunt, t. w. dat van het historistisch subjectivisme 
en pragmatisme, aan zijn desbetreffende yakwetenschappelijke onder
zoekingen ten grondslag gelegel. Zulks wenst Prof. Van der Kooy te be
,:trijden en het wordt hoog tijd. Maar dan zal men zich er voor hebben te 
vvachten, te vroeg de yervlechtingssamenhang der individuele economische 
functies als "maatschappij" in geding te brengen en van daaruit verder 
te redeneren, wijl immers geen vervlechting verstaan kan worden alvorens 
men zich nauwkeurig rekenschap heeft gegeven van de orde van de modale 
samenhang, waarin het economisch aspect is gevoegd, en van de ver
bijzonderingen, die daaruit voor elke soort verhouding binnen de mense
lijke samenleving voortvloeien. Dit is geen "theorie" in de zin van op
gelegd apriori, maar vloeit voort uit een christelijk nauwgezet zich reken
schap geven van wat de Schepper met het religieus beginsel der souve
reiniteit in eigen kring heeft bedoeld. 

\Vij zijn de auteur bijzonder dankbaar voor zijn kloeke belijdenis van 
het materieel rechtsstaatsheginsel, juist in deze tijd van economisme ook 
binnen politiek christelijke kring. En wensen, mede met het oog op de 
instructieve laatste hoofdstukken, het boek in veler handen. 

Dat de schrijver in cle titel een term, grensgebied, heeft gebezigd, die 
hij, gezien heel de strekking van zijn betoog, zelf niet kan menen, laten 
wij gaarne rusten. 

J. P. A. MEKKES 
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N.V. Gebr. Zomer en Kel1l1ing's Uitgeversmaatschap
pij, Wageningen, 1954. 

Dit werk is in het algemeen een vervolg op en intensivering van het 
"verkenningsgevecht", door de schrijver in Op het Grensgebied van Eco
nomie en Religie aangegaan. Naar eigen verklaring is het meer voor 
kenners der economische vakwetenschap bestemd. Het vormt opnieuw een 
pleidooi voor het normatief karakter der theoretische economie en de 
auteur wil daarbij in de toekomst de juiste weg inslaan ener encyc1opae
dische beschouwing van haar onderzoekingsveld. Hij is van opinie, dat de 
vakwetenschap der economie daarbij zichzelf moet redden zonder hulp 
van anderen, o.m. van de wijsbegeerte. Doch hij logenstraft zijn bewering 
onverwijld in de volgende hladzijden (46-51). 

De bezwaren tegen verschillende in dit boek gereleveerde gezichtspunten 
zijn over het algemeen van dezelfde aard als die tegen het kort tevoren 
verschenen ·werk, t.w. een niet genoegzame omlijning van sommige be
langrijke begrippen, een functionalistische beschouwing der werkelijkheid 
en een zelf te zeer bevangen zijn in de verzelfstandiging van de weten
schappelijke denkwijze. Gevolg van dit laatste is weer onmacht tot echte 
transcendentale critiek, die de tegenstander op diens eigen terrein on
ontwijkbaar zou moeten treffen. 

Een ten dele diepergaande analyse van het werk leek ons meer op 
haar plaats in het wijsgerig tijdschrift Philosophia Reformata. 

Doch tegenover onze critiserende opmerkingen willen wij in elk geval 
op de voorgrond stellen onze welgemeende hulde en waardering voor des 
schrijvers moedig aangrijpen van de zo veelszins zelfgenoegzame tegen
stander, onder het uitspreken van de hoop, dat een toenemend inzicht in 
de structuur van het wetenschappelijk denken zelf aan cle auteur steeds 
meer cle miclclelen voor zijn strijd verschaffen zal. 

J. P. A. MEKKES 
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De uitgever kan plezier beleven van dit boek, als er onder ons volk 
nog voldoende belangstelling bestaat voor de politieke vragen van prac
tische en principiële aard en wanneer het een "scherp gevecht" nog kan 
waarderen. 

vVant dit boekje bevat een debat, een schriftelijk debat tussen twee 
a. r. hoogleraren, hoffelijk maar scherp. En het handelt over vragen, die 
ons moeten interesseren. Aanleiding tot het debat is de vraag, of de 
antirevolutionairen er goed aan hebben gedaan hun steun te verlenen aan 
het huidige kabinet; dieper gezien gaat het over de vraag, of dit mee
doen mag worden gezien als een symptoom van geestelijke verslapping, 
die ook elders openbaar wordt. Prof. Mekkes wraakt in scherpe woorden 
dat meewerken aan de kabinetsformatie, omdat het samenwerking betekent 
met socialisten. Daarmee hebben wij onze "herkomst te grabbel gegooid"; 
wij hebben aan "de verraadster van het Rijk vlot de kans gegeven, als 
eerzaam parlementaire groep zich in de raadkamer der Kroon het bed te 
spreiden temidden van wie eens de bloedpaladijnen van het gezag der 
Oranjes waren". Prof. D0l111er geeft een analyse van het begrip samen
werking in de politiek, houdt staande, dat de kabinetsformatie van 1952, 
wat onze bijdrage betreft, niet mag worden gelaakt als een verloochening 
van ons beginsel, een bewijs van onze zwakheid, maar een zaak was van 
principiële bezinning op onze verantwoordelijkheid en een handelen uit 
die christelijke verantwoordelijkheid. 

Maar achter het debat over de juiste qualificering van het beleid in 
1952 komen veel belangrijker en veel dieper ingrijpende vragen vandaan. 
Het gaat om de heroriëntering in een nieuwe tijd. 

N u kan ik het debat tussen de beide hoogleraren waarderen als een 
belangrijke en interessante bijdrage voor die heroriëntering, die bezin
ning, zo men liever wil, maar ik heb toch tegen dit geschrift grote be
zwaren. Ik kan mij voorstellen, dat iemand het voldaan ter zijde legt met 
de blijde constatering, dat die Prof. Mekkes het nu maar eens heel 
duidelijk en scherp en onverbiddelijk heeft gezegd op een wijze, die 
aan Groen van Prinsterer herinnert. Ik kan mij evenzeer voorstellen, 
dat iemand met een glimlach van tevredenheid, als hij met het boekje 
klaar is, constateert, dat Prof. D0l111er zijn tegenstander er toch maar 
eens fijntjes tussengenomen heeft, beleefd, maar scherp, dat hij alle zwakke 
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plekken prachtig heeft ontdekt en er een keurig gebruik van heeft gemaakt. 
Maar ik behoor niet tot deze tevreden mensen ; ik vind ze te gauw tevreden 
en ik vrees, dat zij het boekje maar oppervlakkig hebben gelezen of dat 
zij, toen zij het in handen namen, al bevooroordeeld waren. 

Persoonlijk was ik na bestudering van dit geschrift allerminst voldaan. 
Een gevoel van teleurstelling, bijna van machteloosheid, maakte zich van 
mij meester. En ik heb mij allereerst afgevraagd, hoe dat te verklaren is. 

Ik vond de volgende oorzaken. 
Vooreerst is er tussen de beide schrijvers een bijna zo groot mogelijk 

verschil in temperament. De oud-officier Mekkes moet wel bij de cavalerie 
hebben gediend: zijn aanval is een charge met de blanke sabel. Het 
betoog van Prof. Donner doet in sommige gevallen meer denken aan een 
knappe pleitnota. Dat maakt nogal even een verschil. 

Mijn tweede bezwaar is, dat de discussie, mede door dat verschil in 
temperament en aanpak, meer het karakter heeft van een debat dan van 
een gesprek, in de zin van een samen zoeken naar de verschillen en 
moeilijkheden. 

Maar buitengewoon moeilijk wordt het, er uit te komen, doordat een 
ganse reeks van onderwerpen en problemen in discussie is, zoals beginsel 
en practijk in de staatkunde, samenwerking en isolement, massa en élite, 
regering en parlement, grondslag, wezen en taak van de staat, waarde 
en richting der sociale en economische politiek, het revolutionnaire karak
ter van het socialisme, de geestelijke verwantschap en het practisch ver
schil tussen liberalen en socialisten. En met deze opsomming zijn we er 
nog lang niet, als we volledig willen zijn. 

De vierde moeilijkheid is, dat de beide schrijvers zich in de discussie 
meer dan eens met hun redeneringen bewegen op een verschillend vlak. 

. Zij constateren het zelf in de vorm van een licht verwijt. Maar voor de 
lezer wordt het op die manier wel extra moeilijk. 

En dit alles leidt er toe, dat in de discussie niet voldoende is uitge
kristalliseerd, wat er eigenlijk in zit als centraal probleem, het probleem 
voor de Antirevolutionaire partij in deze tijd. 

Herhaaldelijk brengt Prof. Mekkes Groen in het geding. Het gaat bij 
hem zelfs om de vraag, of wij Groen nog ernstig nemen, of er nog iets 
van de geest van Groen in ons is overgebleven. 

Mag ik hier een misschien wat eigenaardige opmerking maken? 
Ik zie een frappante overeenkomst tussen de strijd- en schrijfwijze 

van Groen en die van Prof. Mekkes. Groen kon in de polemiek vlijmscherp 
wezen en tegelijk was hij in de omgang een hoffelijk en beminnelijk 
gentleman, misschien wat gauw bezeerd. Zodra hij in de polemiek was 
betrokken, dan was hij scherp en bewogen, dan was er een overmaat 
van casuïstiek in zijn pennevruchten en tegelijk een bijna hartstochte
lijke bewogenheid. Hij kon dat ook zijn in de Kamerdebatten en de over
levering wil, dat hij na afloop, weer terug in het hoge huis aan de Vijver
berg, zich er tegenover zijn vrouw over heeft beklaagd, dat de heren 
al weer boos waren geworden om wat hij had gezegd, een voor Groen 
onbegrijpelijke reactie. 

Daarbij kwam, dat Groen in zijn discussie gemakkelijk en snel van 
het concrete agendapunt een weg vond, ik zeg niet: naar de abstractie, 

--
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maar wel naar het onpersoonlijke, naar de worsteling der ideeën, niet 
zonder altijd te ontkomen aan generalisering en verabsolutering. Ik meen, 
dat hierin ook wel het een en ander gezegd is over de polemische trant 
van Prof. Mekkes. 

Maar wat hèm in Groen heeft geboeid en wat ook voor mij de grote 
en onvergelijkelijke betekenis is van Groen, het is, dat deze in een ver
warde en na de Revolutie teleurgestelde wereld, vol inconsequenties en 
halfheden, ver.wikkelingen en verschuivingen, gemiste kansen en onver
wachte successen, de grote en bl-ijvende tegenstelling heeft aangewezen. 
Wie fouten aanwijst in zijn detailtekening, wie er op wijst, dat zijn 
voorspellingen geen rechtlijnige vervulling vonden, levert geen wezen
lijke bestrijding van zijn werk Er is een zekere overeenkomst tussen 
Augustinus en Groen. Beiden hebben, aansluitend aan een geweldige om
kering in de geschiedenis, ons een bijna visionnaire schets gegeven van 
de wereldhistorie, om ons te verontrusten èn te bezielen. 

Als Groen het merkwaardig verloop van de grote Revolutie tekent, dan 
komt hij ter verklaring en toelichting en waarschuwing tot de volgende 
theses: 

1. Als het ongelovig denken een leer van de staat ontwerpt, dan is 
die leer revolutionnair. 

2. Wanneer die leer in practijk wordt gebracht, dan betekent dat 
onrecht, tyrannie, dictatuur, terreur. 

3. Deze revolutionnaire leer en practijk hebben geen verweer tegen de 
eigen consequentie: het gaat onvermijdeZ,~'ll va.n lzwaad tot erger. 

Uit deze visie was Groen zijn hele leven de grote en vaak eenzame 
opposant. Opposant, plichtmatig en trouw. 

Maar - de mogelijkheid, zelf regeringsverantwoordelijkheid te dragen, 
is slechts eenmaal dicht langs hem heen geglipt. Daardoor heeft hij de . 
moeite, de geestelijke moeite van het dragen van die verantwoordelijkheid 
niet aan den lijve ondervonden. 

Wij kunnen àf op een al te vlotte àf op een denigrerende wijze de 
slagzin over theorie en practijk hier te pas brengen. Maar het feit blijft 
bestaan, dat iedere politicus, die in Nederland mede regeringsverantwoor
delijkheid moet dragen, niet alleen te maken krijgt met zijn politieke be
ginselen, maar tevens met wat historisch is gegroeid, met wat de. volks
conscientie kan dragen en óók met de moeilijkheden, die liggen in de 
samenwerking met andere partijen. 

Aan het compromis, dat daardoor noodzakelijk wordt, kan alleen hij 
ontkomen, die nóóit regeringsverantwoordelijkheid wil dragen, zelfs niet, 
als de eigen partij in het parlement de volstrekte meerderheid heeft. 

Nu wil ik in dit verband graag laten rusten allerlei punten, die er 
overigens wel mee te maken hebben, zoals bv. het onbetwistbare feit, 
dat het aanvaarden van het lidmaatschap van de gemeenteraad of van 
de Provinciale Staten reeds betekent het aanvaarden van bestuursverant
woordelijkheid. Ik wil ook voorbijgaan de mOeilijkheid, die ontstaat, door
dat de term "regeringspartijen" in Nederland eigenlijk een ongelukkige 
term is, die verwarring sticht. 

Maar ik me~n, dat we moeten uitgaan van de in Nederland min of 
meer zuiver toegepaste practijk, dat bij een kabinetsformatie de door 
H.M. de Koningin aangezochte formateur een regeringsprogram ontwerpt, 
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daarover in overleg treedt met de Kamerfracties, teneinde tot overeen
stemming omtrent dat program te komen. Slaagt hij daarin, dan draagt 
hij aan H.M. de Koningin ter benoeming voor ministers, die represen
tatief geacht kunnen worden voor de partijen, wier Kamerfracti~s hun 
instemming met het regeringsprogram hebben betuigd. 

Wij achten deze methode in Nederland in de tegenwoordige tijd juist. 
Wij vinden het in strijd met onze christelijke verantwoordelijkheid voor 
's lands welzijn, medewerking te weigeren, wanneer er overeenstemming 
omtrent het program kan worden bereikt en aan de antirevolutionairen 
een representatieve plaats in het te vormen kabinet wordt geboden. 

In dat opzicht is er i1v 1952 geen lloersvera11dering, laat staan een 
ommezwaa·i geweest. Bij de andere kabinetsformaties van 1946 en daarna 
zijn wij er beslist niet buiten gebleven, omdat er ook socialisten in zaten, 
maar omdat het program onaanvaardbaar was, of omdat wij niet of slechts 
als tweede-rangs-partner werden begeerd. Na ernstig beraad en in diep 
verantwoordelijkheidsbesef hebben wij gemeend, dat wij in 1952 wèl 
"mee moesten doen", omdat het program en de zetelverdeling daarvoor 
geen verhindering meer waren. 

Daarom spijt het mij, dat Prof. Mekkes van deze stand en gang van 
zaken een voorstelling geeft, die niet verantwoord is. \Vanneer hij schrijft: 
"Het verlangen naar het bezetten van die wankele posten hebben wij 
betaald met een tot zwijgen laten brengen van ons getuigenis, met een 
-men vergeve ons het woord- te grabbel gooien van onze herkomst ... " 
dan verwerp ik die disqualificatie als onwaar en dus onchristelijk. Ik zeg 
niet: men vergeve mij dit woord, maar: men wege dit woord in zijn ernst. 

Maar wel heeft Prof. Mekkes gelijk, wanneer hij wijst op de speciale 
gevaren, die aan het dragen van regeringsverantwoordelijkheid zijn ver
bonden. Prof. Bavinck heeft eenmaal onderscheiden politiek als weten
schap, als kunst en als praxis. Wanneer in de Antirevolutionaire partij 
de belangstelling zou verschralen tot interesse voor de politiek als praxis, 
dan betekent dat de dood voor de partij en wat erger is, het verdwijnen 
van het geestelijk onderscheidingsvermogen van het volk, dat het graf 
van Groen verzorgt. Maar dit gevaar is niet van vandaag of gister. Het 
was er bv. al in discussie, toen er nog geen sprake van was, dat de 
Antirevolutionaire partij regeringsverantwoordelijkheid zou dragen en er 
is een merkwaardige discussie tussen Kuyper en Lobman geweest toen 
de laatste een belangrijk aandeel had in de behandeling van het \Vetboek 
van Strafrecht in de Tweede Kamer en Kuyper vond, dat het principieel 
getuigenis geleden had door de al te praètische en technische arbeid van 
Lohman. Men kan het in "De Standaard" nalezen :t), en het is van belang, 
er aan te herinneren, dat Lohman toen wel Kamerlid was en Kuyper niet. 

Maar - en nu komt een groot bezwaar van Prof. Mekkes aan de orde: 
met de in 1952 gevallen beslissing mee te doen, betekent samemverking 
met de socialisten en dat juist op het moment, dat de P. v. d. A. haar 
grote triumfen vierde bij de liquidatie van het Koninkrijk. 

Dit laatste is een cardinale vergissing. Daarin heeft Prof. Donner 
gelijk. De P. v.d. A. kan niet op haar Indië-politiek terug wijzen als op 

:t) Zie ook: H. Algr<!, Ouder de schijnwerper der historie, blz. 18; uitgave Antirevo
lutionaire Partijstichting. 
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een geslaagde politiek. Zij is in geen enkel opzicht geslaagd en de socia
listen weten dat. Soms geven zij de schuld aan de anderen, die hun niet 
de 'vrije hand hebben gelaten, maar zij weten heel goed, dat wat tenslotte 
er uitgekomen is, een Indonesië, zwaar geladen met vijandschap tegen 
Nederland, een Unie, die elke inhoud en levensvatbaarheid mist, in vol
komen strijd is met wat zij zich hadden gedróómd, en zij kónden het 
dromen, doordat zij geloofden in de Revolutie. Ik zwijg nu maar over 
het feit, dat een vonnis over de socialistische politiek onrecht is, wanneer 
wij niet tevens aandacht schenken aan de roer-om-politiek van de liberalen, 
de slimme, maar vergeefse "deviaties" van de heer Romme en zijn partij 
en de weinig krachtige houding van verschillende christelijk-historischen. 
Toen in Indië de revolutie was uitgebroken, heeft een socialistische 
minister, Prof. Logemann, herhaaldelijk als zijn geliefkoosde stelling ver
kondigd, dat de enige tot een positief resultaat leidende manier om de 
revolutie te ontmoeten deze is, dat men ook zelf "revolutionnair" naar 
nieuwe wegen zoekt. \i\fij zien het resultaat. Maar dat resultaat is zonder 
enige glorie voor de socialisten. Zij hebben zich "vergist". Reeds klil}-ken 
er uit het socialistische kamp zeer bittere verwijten aan het adres van het 
bewind in Indonesië. 

Maar afgezien daarvan, is de "samenwerking" met de socialisten op 
zichzelf ongeoorloofd, ook in die beperkte zin, dat wij onze medewerking 
verlenen aan een kabinet, waarin ook socialisten zitting hebben genomen? 
Niemand kan die vraag beantwoorden, zonder te zeggen, wie de socialisten 
zijn, de socialisten van de P. v.d. A., vandaag. En daaromtrent is er 
tussen de beide hoogleraren nogal enig verschil. Prof. Mekkes ziet de 
P. v, d. A. als een in wezen revolutionnaire partij, die uitgaat van revolu
tionnaire beginselen, en die wel op bepaalde punten van goeden wille kan 
zijn, h1aar die tegen de kracht en de consequenties van het eigen verderfe
lijke beginsel geen verweer heeft, allerminst in phrasert over de rechten 
der menselijke persoonlijkheid, en die dzts van kwaad tot erger zal ver
vallen. Prof. Donner geeft een heel andere tekening : 

"Ge spreekt in uw stuk nogal eens van de socialisten als van de vijand. 
Dat is,. naar ik wil aannemen, een uitvloeisel van Uw voorkeur voor 
n1ilitaire beeldspraak. Maar zelfs als beeldspraak past dat zeker in deze 
tijd niet meer. Juist nu deze mensen hun eigen zekerheid en zelfvertrouwen 
kwijt beginnen te raken en niet goed meer weten, waar ze staan en wat 
ze willen, worden wij des te dieper doordrongen van de waarheid van 
het gezegde van Groen van Prinsterer, dat onze strijd niet gaat tegen per
sonen maar tegen denkbeelden en beginselen. \i\fij staan niet tegenover 
een gesloten beweging. Integendeel, zij zijn als kinderen in het oerwoud, 
die het gevaar en de ernst van de situatie niet peilen en die heg noch steg 
meer weten. Door die naïveteit worden zij echter het makkelijkst slacht
offer en pion in het spel van de vader der revolutie, de Satan, die in 
waarheid onze vijand is. Eerst als wij het zo zien, dan wordt de strijd van 
vandaag pas ten volle als een strijd der geesten openbaar. Maar noem 
dan de medemens niet vijand, want pionnen in het spel van de Satan zijn 
ook Gij en ik nog dagelijks en onze steun ligt alleen in Hem, Die wat zij 
en wat wij en wat de overste dezer wereld ten kwade denken, nog ten 
goede wil keren" (blz. 43). 

Deze beschouwing van Prof. Donner bevat elementen van waarheid, 
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maar zij raakt de kern van de kwestie-niet. Wij hebben niet maar te maken 
met medemensen, maar met een georganiseerde partij) een partij, die 
tegen ons in de aanval is en principieel in de aanval zal blijven. De P.v.d.A. 
bestrijdt de Antirevolutionaire partij niet alleen, maar ontkent principieel 
en practisch haar bestaansrecht. Zij zegt: de Antirevolutionaire partij be
hoorde er niet te zijn in Nederland. Zij is een partij, die de politiek ver
derft, want zij spreekt ten onrechte over de antithese in de politiek, zij 
doet het voorkomen, alsof zij opkomt voor de christelijke grondslagen 
van het volksleven, en gehoorzaam wil zijn aan de Koning der eeuwen, 
maar zij is in werkelijkheid slechts een orgaan van de reactie. Haar positie 
is vals. En de politieke verhoudingen in Nederland worden eerst weer 
gezond, als de confessionele partijen volkomen door de P. v.d. A. (en 
een eventuele conservatieve partij als tegenspeelster) zijn weggespoeld. 
Het gaat bij de actie voor de doorbraak niet om brokken van de confes
sionele partijen te veroveren, het gaat er om, die partijen te vernietigen. 

Die partijen hadden er nooit moeten zijn, zo is de opvatting van de 
P.v.d.A. En die opvatting is gebaseerd op een bepaalde beschouwing be
treffende de staat, de maatschappij, de politiek, de verhouding tussen 
de geestelijke en de stoffelijke dingen. Kortom, er zit een "leer" achter. 
Geen nieuwe leer, maar een leer, die sedert de dagen der Franse Revo
lutie is gepredikt. Door de liberalen meer dan een eeuw aan ons volk 
voorgehouden. Maar thans door de P. v. d. A. met nieuw élan gepredikt, 
daarbij gesteund door vele officiële verkondigers van het Heilig Evangelie. 
Een leer, die niet alleen de christelijke politieke partij aantast, maar ook 
elke maatschappelijke organisatie op christelijke grondslag. En daarom 
is het wel waar, dat pastorale bewogenheid mag worden gepredikt ten 
opzichte van vele socialisten) die als kinderen in het oerwoud heg noch 
steg weten, maar van de P. v.d. A. moet gezegd worden, dat zij de 
vijamdin is van elke confessionele partij en het meest van de Antirevolu
tionaire partij, omdat die, meer dan Rome bv., de volstrekte en directe 
binding van de politieke activiteit aan het Woord van God aanvaardt. En 
niet maar om redenen van zelfbehoud van de partij, doch om het waar
achtig geestelijk heil van het volk dient de propaganda van de P. v.d. A. 
principieel te worden bestreden, omdat die propaganda betekent een pleit 
voor de voortgaande ontkerstening van het openbare leven. 

Met zulk een partij is dus elke samenwerking, die deze tegenstelling 
verdoezelt) inderdaad het "te grabbel gooien van onze herkomst". Maar 
zulk een samenwerking bestaat er beslist niet. Er bestaat geen enkele 
samenwerking met de P. v.d. A. Er bestaat alleen een verklaring, dat een 
bepaald regeringsprogram, mede gezien de verdeling der portefeuilles, 
voldoende basis biedt voor het optreden van een gemengd kabinet, waarin 
ook a. r. ministers zitting hebben. Maar dat regeringsprogram was niet 
socialistisch; de socialisten zullen de eersten zijn om dat te erkennen. 

Zonder aarzeling wil ik verklaren, dat Prof. Donner op scherpzinnige 
en duidelijke wijze vele zaken heeft rechtgezet, die Prof. Mekkes ten op
zichte van die zgn. "samenwerking" onjuist of eenzijdig had gesteld. 

Maar nu kom ik tot het kernprobleem, dat niet voldoende uit het debat 
is uitgekristalliseerd en waarover een verder gesprek, ook tussen deze 
beide hoogleraren, noodzakelijk is. 
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Zij zijn er in de onderhavige brochure mee begonnen. Prof. Donner 
constateert, dat na 1945 de "practijk" het maar moest proberen te doen, 
terwijl de "bezinning" nog niet klaar was (of nog moest beginnen!). 
"Maar voor bezinning was weinig tijd. Zij moest als 't ware met de voet 
in de stijgbeugel plaatsvinden. Voor de één bestond zij in een ietwat 
zwoele Rijkseenheidsromantiek, voor de ander in een aanvaarding van het 
neo-liberalisme, voor een derde weer in het klakkeloos "toepassen" van 
grote brokken onverteerde Wijsbegeerte der Wetsiclee en tenslotte waren 
er, die de bezinning maar even uitstelden omdat men toch onder een uit
zonderlijke toestand leefde." Dat schrijft Prof. Dom1er en het is m.i. juist. 
Vooral het feit, dat vele antirevolutionairen hun verzet tegen de karakter
loze Indië-politiek van de toenmalige kabinetten hebben laten denatureren 
door zich te laten inlijven in het legioen van Rijkseenheid, dat de spreken
de kleuren van Groen niet in zijn vaandel voerde, heeft verwarrend ge
werkt. En . . . hier had het nu juist aan de bezinning niet ontbroken. 
Dr S. U. Zuidema heeft op de partijdag in 1946 De Indische kwestie 
ingeleid; zijn referaat is in druk verschenen; het was deskundig, indruk
wekkend, zuiver, principieel. Het zette het vraagstuk in sterk historisch 
en in wereldwijd verband. Er is geen tweede geschrift in Nederland ver
schenen, van welke zijde ook, dat zo sterk was en zo tot het hart moest 
spreken. Maar - en ik zeg het na enige aarzeling, maar toch tenslotte 
met overtuiging: het vond onvoldoende weerklank bij het a. r. volle 
V el en hadden meer houvast aan de slagzin : Indië verloren, rampspoed ge
boren. Ik ben het wel met Prof. Donner eens, dat er reden is tot "be
zinning" over allerlei nieuwe vraagstukken, over een totaal veranderde 
situatie, maar die bezinning alleen kmt ons niet helpen. Hoe broodnodig 
zij ook moge zijn. Het is dan ook niet voldoende, dat de mannen van 
de "bezinning" en van de "practijk" dichter bij elkaar worden gebracht, 
elkaar meer gaan verstaan en elkaar beter gaan helpen. Dat is op zichzelf 
wel nodig, en het geldt b.v. ook van de P. v.d. A. I Daar worstelt men met 
in dit opzicht gelijksoortige moeilijkheden. 

Zo kom ik toch weer bij Prof. Mekkes terug. Als hij schl'ijft over be
paalde concrete beslissingen van de Kamerfractie of de partij, dan is 
hij onrechtvaardig. Ik heb dat zonder omwegen gezegd. Maar wat achter 
zijn bewogen protest trilt, dat is hetzelfde, wat mij ook diep verontrust 
en gelukkig velen in de partij niet onberoerd laat. Mag ik het duidelijk 
maken met een eigen pijnlijke ervaring? Ik heb ergens gesproken voor 
een kiesvereniging en daar uiteengezet, hoe het lager onderwijs, waarvoor 
de pacificatie geldt, aan betekenis inboet, en dat daarboven zich een 
serie van schooltypen voor voortgezet onderwijs ontwikkelt, waarvoor 
de pacificatie niet geldt, waar het christelijk onderwijs hopeloos achterop 
is geraakt, waar tegen het christelijk landbouw- en nijverheidsonderwijs 
een guerillaoorlog wordt gevoerd en vele voorstanders van christelijk 
onderwijs ons in de steek laten of zelfs meehelpen de positie van het 
neutrale onderwijs te versterken, zodat wij de schoolstrijd tenslotte toch 
dreigen te verliezen ... en de voorzitter zei het mij na afloop vertrouwelijk 
en openhartig : ik ben het volkomen met u eens, maar u moet niet denken, 
dat uw betoog veel indruk heeft gemaakt, want deze dingen laten de men
sen hier koud. U had beter over de Noodwet Drees kunnen spreken ... 
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Wanneer het er zo mee gelegen is, dan kan het weinig schelen, 'of wij 
.in scherpe oppositie staan tegen een door socialisten beheerst beleid dan 
wel deelnemen aan een kabinet, waarin wij een verantwoorde invloed 
hebben. In beide gevallen is er dezelfde open mogelijkheid, ons getuigenis 
te laten horen. Maar als dat getuigenis geen echo vindt bij ons eigen volk? 
Wanneer dat volk de politiek beschouwt als een zaak, waarmee sommigen 
zich bezig houden en er misschien wel emplooi vinden, maar waar de ge
wone man toch niet bij kan, terwijl de jeugd wel andere hobby's heeft? 

Ik weet, dat ik hier een moeilijk en teer punt raak. Het is gevaarlijk, 
wanneer men al generaliserende constateert, dat de dood in de pot is, 
met weemoed spreekt over het schone verleden, dat meer geprezen wordt 
naarmate het minder wordt gekend, en door deze manier van oordelen 
alle vuur dat er nog is, gaat doven. · 

Maar het is ook een bedenkelijk voorbeeld van mythe-vorming, wanneer 
iemand gaat vertellen, dat het gewone volk, liever "het eenvoudige volk", 
de dingen principieel zo zuiver aanvoelt, dank zij dat "intuïtieve leven", 
en dat dit volk hunkert naar het zeker geluid van een goede bazuin, maar 
door de leiders, door de politici kwalijk wordt bediend. Ik althans geloof, 
dat er in "leidende kringen" ten minste zoveel bekommering en zorg is 
over symptomen van verslapping als bij het gewone kiezersvolk. En in de 
kringen van de christelijke maatschappelijke organisaties zijn parallelle 
verschijnselen aan te wijzen. 

Nu is de term "verslapping" een prettig hanteerbare term om de on
vruchtbaarheid van bepaalde activiteiten te verontschuldigen en tegelijk 
te veroordelen wat ons niet aanstaat. vVij komen door het hanteren van 
die term ook niet zoveel verder. Wij weten, dat er ook in onze tijd wonder
lijk veel warm geloofsleven is, behoefte aan Schriftuurlijke prediking, 
begeerte, dicht bij de HERE te leven. Maar pijnlijk is de versmalling van 
de belangstelling of liever de defunctionnering van het geloof op meer dan 
één terrein. Ten onrechte heeft men dit willen toeschrijven aan de invloed 
van Barth. Het is veelmeer een herleving van een gemodificeerd piëtisme. 

Intussen leven wij in een nieuwe tijd. Nieuw bovenal in die zin, dat 
er 'Vraagstukken aan de orde komen, waarvan de vorige generatie nauwe
lijks heeft gedroomd. De internationale verhoudingen zijn veranderd en 
haar invloed is beslissend in de nationale politiek. De zgn. welvaartspolitiek 
heeft een heel andere betekenis gekregen en er wordt gebouwd aan nieuwe 
maatschappijvormen. De snel voortschrijdende technische ontwikkeling 
leidt tot om~ennoede mogelijkheden, ·werpt verbijsterende problemen op. 

Bij dit alles krijgt het :volk een gevoel van machteloosheid. Er wordt 
over ons beslist, nog niet eens zozeer door de Regeringen, maar door 
onpersoonlijke machten. En verder lezen we wel in de krant, hoe het 
tenslotte wordt geregeld. 

Daarbij wordt het niet gemakkelijk, de principiële scheidingslijnen te 
volgen, de principiële motieven te onderkennen bij allerlei activiteiten. 
Alle partijen hebben er mee te maken. \i\Te hebben maar te denken aan 
de internationale spraakverwarring onder de socialisten, zodra de E. D. G. 
aan de orde komt. 

Maar wie als christen op deze dingen let, die begint toch hoe langer 
.hoe meer te verstaan, dat hij met toenemende spanning moet letten op 

............................................................... -
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Romeinen XIII en Openbaring XIII. De overheid ;,u ten goede", èn de 
staat, die een werktuig is van het Beest. Als Prof. Mekkes onze tijd be
studeert, dan ziet hij duidelijk de felle rode lijn van de Revolutie. Als 
Prof. Donner zich met dezelfde vragen bezig houdt, dan merkt hij vooral 
een grijze, vage lijn, die loopt van de ene onzekerheid naar de andere bij 
een mensdom, dat "verdwaald" is en tenslotte heul zoekt bij een mythe. 
Maar ook hij is er zich van bewust, dat deze onzekerheid weerloosheid 
betekent en dus een opgelegde kans voor de Revolutie. vVant het is beide 
tegelijk aan de gang. Enerzijds een bewust, radicaal, doortrekken van 
de revolutionnaire denkbeelden, ook dáár, waar vroeger de christelijke 
zede nog een bolwerk was (ik denk b.v. aan de kunstmatige inseminatie, 
op mensen toegepast) en anderzijds een hang naar gemoedelijke compro
missen, naar een gemakkelijk opportunisme, ,naar een beleefd respect van 
de ene mijnheer voor de andere, naar· een sfeer, die niet door "scherp
slijperij" moet worden bedorven. Hier ligt voor velen onzer een dagelijkse 
verzoeking, hier zijn velen in het net geraakt. En het is de grote verdienste 
van Prof. Mekkes, dat hij met felheid, die weliswaar niet altijd billijk is, 
maar die geladen is vanwege de ernst van het gevaar, van de diepte 
van de crisis, van de voortgaande ontwapening van de christelijke gemeen
schap, aandacht vraagt voor de brandende realiteit van de antithese in 
de tweede helft van de twintigste eeuw. 

Het is daarnaast, niet daartegenover, de grote verdienste van Prof. 
Donner, dat hij oproept tot bezinning, tot studie van de vele nieuwe 
vraagstukken, waaromtrent wij een verantwoordelijke, principiële beslis
sing moeten nemen. 

En voorts, daar is niets nieuws onder de zon. 
Er zijn klagers, "die stil en rustig bij de pakken neerzitten, en geen 

hand uitsteken, om verbetering aan te brengen". "Het is soms, of zij 
het zuchten en klagen voor een bijzonder teeken van ernst en vroomheid 
houden, waarbij zij dan tevens de voldoening smaken, dat hun gemak
zucht bevredigd wordt en hun beurs gesloten blijft." 

"In dezen zin moet men de klacht, die hier over onze politieke malaise 
geuit wordt, volstrekt niet verstaan. Het is onze overtuiging, dat vroeger 
lang niet alles goud was, wat er blonk, en dat het tegenwoordig lang 
niet alles valsch en onecht en klatergoud is. De ouderen hadden hun deug
den en gebreken en de jongeren hebben beide ook. Alleen maar, wij leven 
thans in een veelszins anderen tijd en staan voor vele nieuwe problemen. 
Wij behoren ons dus van deze groote verandering rekenschap te geven en 
moeten trachten niet alleen het verleden, maar ook het heden te verstaan." 

Er is inderdaad niets nieuws onder de zon. 
Want deze zinnen zijn letterlijk overgeschreven uit een brochure uit 

. . . 1915, nl. uit het eens zo bekende en veel omstreden geschrift: Leider 
en Leidin'[J in de A. R. partij, door Mr A. Anema, Dr H. Bavinck, Mr 
P, A. Diepenhorst, Mr Th Heemskerk en Mr S. de Vries Czn. 

Wij zouden ze ook vandaag kunnen aanvaarden, deze zinnen, met dit 
verschil, dat alles nu nog veel urgenter en heviger is geworden. 

Daarom hebben wij er behoefte aan, met nadruk te zeggen: dit debat 
moet worden voortgezet. Niet om te herhalen, wat er gezegd is over de 
kabinetsformatie van 1952. Maar om te handelen over "Onze Tijd en onze 
Roeping''. 
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En dan blijft bij dit alles de grote vraag: hoe vinden wij de weg .naar 
het hart van het Nederlandse volk? 

Toen Dr Kuyper zijn reuzenarbeid begon, scheen het, dat de om
standigheden tegen hem waren. Maar hij had één groot voordeel : hij 
wist, dat in de diepten van ons volksleven de oude stroom nog altijd 
verder ging, zij het dan gesplitst in vele takken, die hier en daar al bijna 
tot stilstand waren gekomen. Maar de onderstroom wàs er en toen het 
slib was opgeruimd, toen spiegelde hij weer tegen onze luchten en groef 
zich weer verder een diepe bedding door het oude land. 

Is die onderstroom er nog in ons volksleven of zijn er gebieden, waar 
niets meer overbleef, waarop wij kunnen appelleren omdat het volk leeft bij 
vandaag, aan het verleden niet kan en aan de toekomst niet wil denken ? 

Dan wordt het veel moeilijker dan het ooit geweest is. 
Het is al veel moeilijker. 
Maar dat betekent alleen maar, dat wij oneindig veel meer moeten doett. 
En daarbij kunnen wij niemand missen, onze hoogleraren niet en de 

eenvoudige mannen en vrouwen niet. En de man van het vurig protest 
evenmin als de man van de scherpe, maar nuchtere analyse. 

En de hoogleraren Do.nner en Mekkes vooral niet. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Op de morgen van Zondag 30 Mei van dit jaar werd, tegen geringe 
kosten, aan de r.k. kerkgangers overhandigd een mandement van de 
r.k. bisschoppen. Dat was reeds iets opmfrkelijks. Mandementen immers 
plegen van de kansels te worden voorgelezen. Dit mandement echter was 
voor voorlezing veel te omvangrijk; het was uitgegroeid tot een nog niet 
eens kleine brochure en deze brochure werd zo in een aantal van enkele 
honderdduizenden over den .lande verspreid. Men kan niet zeggen, dat 
het slechts een geringe beroering was, die het verwekte. 

\iVat was de teneur van het stuk? Dit, dat de r.k. bisschoppen kennelijk 
bezorgd >varen om de r.k. eenheid. Hun stond voor ogen een duidelijk 
pogen, de r.k. gedachten op het terrein van het sociale leven tot gelding 
te brengen. Dit was het positieve in dit stuk. Aan de andere kant richtte 
het zich zonder meer tegen het streven naar doorbraak. Samenwerken met 
anderen? Inderdaad, maar dan in georganiseerd verband, van uit de r.k. 
organisaties, hetzij op politiek, hetzij op sociaal of economisch terrein. Het 
lidmaatschap van het N.V.V. werd zonder meer verboden op straffe van 
onthouding der kerkelijke genademiddelen. Het lidmaatschap van de 
P.v.d.A. werd wel niet in strikte zin verboden, maar toch onverantwoor
delijk genoemd en krachtig ontraden. 

En zo werd dit mandement dan tot een uitgangspunt van heftige dis
cussies. Niet dat het zoveel nieuwe elementen bevatte. De hoge r.k. 
geestelijkheid had zich reeds bij meer dan één gelegenheid tégen de door
braak en vóór de r.k. eenheid in eigen organisaties uitgesproken. Ten 
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hoogste kon men zeggen, dat de afwijzing van de P.v.d.A. ditmaal nog 
iets duidelijker was dan bij vorige gelegenheden. Maar de reacties lieten 
ditmaal minder dan ooit twijfel toe: men achtte zich in het kamp van 
de doorbraak de handschoen toegeworpen; het bestaan van de P.v.d.A. 
juist als doorbraakpartij stond op het spel. En de verontwaardiging steeg 
snel. Vooral de eerste dagen vielen er nogal wat onberaden uitingen, het
geen weer de toorn van vele r.k. opriep. 

De P.v.d.A. had het, juist als doorbraakpartij, met het kiezen van een 
juiste tactiek aanvankelijk niet gemakkelijk. Aan de ene kant wenste zij, 
belaagd als zij zich zag tot in de kern van het bestaan, zeer duidelijke 
taal te spreken; aan de andere kant diende zij toch de r.k. partijgenoten te 
ontzien, temeer waar dezen reeds in zulk een ernstig gewetensconflict 
waren komen te verkeren. Van de moeilijke positie waarin de P. v. cl. A. 
was beland, droeg de tactiek ten slotte de onmiskenbare sporen. Zij be
klemtoonde enerzijds de hechte lotsverhopdenheid met de r.k. partijgenoten, 
wier levensbeschouwing binnen de P.v.d.A. niets heette te duchten. Aan 
de andere kant werden aanhangers van protestantse partijen, die in het 
mandement toch wel het nodige goede hadden ontdekt, hestempeld als "wij
watergeuzen" . Het klopte alles niet erg, maar het lag ook alles niet zo ge
makkelijk. 

De bisschoppen waren natuurlijk reeds lang weer gaan zwijgen. Zij 
hadden hun kerkelijk woord gesproken, gedreven door hun bezorgdheid 
voor het zieleheil hunner gelovigen. De heftige partijdiscussies, die op het 
mandement waren gevolgd, waren tenslotte een aangelegenheid van andere 
orde. Die discussies waren intussen bijzonder heftig en het kwam zelfs 
zover, dat van uit de P.v.d.A. de vraag rees, of het mandement geen ge
volgen zou hebben voor de samenwerking tussen K.V.P. en P.v.d.A. in 
regeringsverband. Het gaat niet aan, zo stelde men het binnen de P.v.d.A., 
enerzijds ons te hetitelen als een stroming die de ontkerkelijking in de 
hand werkt, en anderzijds op het vlak van het regeringsheleid hartelijk met 
ons te willen samenwerken. Of het één àf het ander. Maar dit eenmaal 
zo gesteld zijnde, was het weer de beurt van de K.V.P., opheldering te 
vragen \vat men als P.v.d.A. dan wenste, vooral toen de minister-president, 
Dr Drees, zij het uiteraard niet in deze hoedanigheid, maar dan toch met 
zijn volle persoonlijke gezag, zelf aan de discussie was gaan deelnemen. 

Dus werpen de hesprekingen, die in de herfst ter Tweede Kamer ron
dom de begroting zullen worden gehouden, nu reeds haar schaduwen ver 
vooruit. Er dient op een spannend dehat te worden gerekend, dat, zo het 
al niet op conflicten uitloopt, toch het hart van tal van wezenlijke kwesties 
uit deze naoorlogse jaren raken zal. Trouwens, reeds nu viel bij de be
handeling van gans andere wetsontwerpen soms op te merken, hoezeer de 
verhoudingen zijn verscherpt. 

Verscherpte verhoudingen: zij kwamen er ook buiten het terrein der 
engere politiek. \Vant toen, naar te verwachten viel, de voorzitter van de 
Katholieke Arbeiders Be\veging zich achter het mandement stelde en toen 
voorzitter Ruppert van het C.N.V. in een klare rede ter algemene ver
gadering zei, dat er nog wel andere hedenkingen tegen het N.V.V. konden 
worden aangevoerd dan door de hisschoppen was geschied, zag het be
stuur van het N.V.V. daarin aanleiding, de samenwerking van de drie 
vakcentralen te verbreken. Een wat merkwaardige stap. De samenwerking 
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van de drie vakcentralen was toch tot stand gekomen, zo mocht men 
aannemen, met erkenning van de onderlinge, vaak diep ingrijpende ver
schillen. Het was ook niet meer dan samenwerking geweest, en dan nog 
wel gereglementeerd. Had men soms, dank zij de samenwerking, hinnen 
het N.V.V. ook geen bedenkingen meer tegen het C.N.\'.? Het viel niet 
aan te nemen. l'v1aar mocht men clan aan het C.X.V. het recht ontzeggen, 
ook en ondanks de samenwerking bedenkingen te hebben tegen het 
N.V.V. ? Of had het N.V.V. dan toch in deze samenwerking een verkapte 
vorm van éé.nwording willen realiseren? 

Zo is er tengevolge van het mandement, dat op die morgen van Zondag 
de 30ste l'vlei aan de r.k. kerkdeuren zo vredig werd uitgereikt, wel 
de nodige golving gekomen in Nederlands politieke en sociale vijver. Het 
heeft al dadelijk dit gevolg gehad, dat de verhoudingen op meer dan é(~n 
gebied helderder zijn geworden. Er wordt ,veer een gesprek gevoerd, en 
dat over zeer essentiële punten. Met de dommel is het voorlopig uit. En 
de P.v.d.A., die zich jaar en dag had gekeerd tegen confessionele partijen 
en elke afbrokkeling daarvan had toegejuicht als een duidelijke over
winning van haar opzet, zag zichzelf teruggeworpen op de vraag van 
haar eigen bestaan en haar eigen bestaansrecht. Ook in de politiek kunnen 
de bordjes \vel eens worden verhangen. \Yie van de verontwaardiging 
binnen de kring der P.v.cl.A. kennis neemt, doet verstandig, ook dit te 
willen bedenken. 

Het parlementaire leven ging onder dit alles door zijn (nog) rustige 
gang. Men versta dit intussen goed. \Vant er zijn in deze laatste maanden 
voor het zomerrecès aan onze volksvertegenwoordiging, en in het bij
zonder aan de Tweede Kamer, wel bijzonder hoge eisen gestelcl. Ruilver
kaveling, jachhvet, herziening van de omzetbelasting, regeling van de 
voogdij: alle onderwerpen die ook afzonderlijk aandacht verdienen, maar 
die nu in een lange bonte reeks zonder onderbreking moesten worden 
afgewerkt. Daartus~endoor de behandeling tot in de fundamenten van de 
gedegen en uitvoerige nota, welke minister Staf had ingediend over het 
defensiebeleid. Men zal zich herinneren, dat er te voren op het beleid 
van deze bewindsman nogal wat critiek was geoefend en wij hebben 
ons toen over die critiek wel enige ven\'onclering veroorloofd. \Velnll, van 
de critiek was nu slechts een zeer hescheiden portie oyergebleven, en dat 
terwijl het beleid zelf niet was gewijzigd. De minister hield vast aan zijn 
plan van vijf divisies. Helaas staan de defensieve middelen van \ Vest
Europa, zoals de zaken nu liggen, een dadelijke verclediging van geheel 
ons vaderlandse grondgebied nog niet toe. Reden temeer om met ver
langen uit te zien naar het tijdstip, waarop de nieuwe Europese Defensie 
Gemeenschap nu ook \verkelijk in daden kan worden omgezet. l\laar daar
aan heeft ons land reeds gedaan wat het doen kon en dit is verder een 
aangelegenheid van over de landsgrenzen. 

Sprekend over het parlementaire werk moeten wij stellig ook in dit 
overzicht met diep leedwezen ge\'iagen van het overlijden, even plotseling 
als schokkend, van de Leidse oud-hoogleraar Meyers, deze grote in het 
leven van het recht, aan wie in de totstanclkoming van ons nieuwe hurger
lijke wetboek zulk een uitermate belangrijke taak op de schouders ,vas 
geelgel. Het moet diep worden betreurd, dat hem en ons allen de vol
tooiing van dit werk niet is gegeven. 
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Belangrijk was in de Tweede Kamer de behandeling van het ontwerp
statuut voor ons Koninkrijk nieu,ve stijl, vrucht van intens overleg met 
de vertegenwoordigers uit de vVest. Over het feit, dat overeenstemming 
kon ,vorden bereikt, behoort men zich hartelijk te verheugen, en zo er 
al binnen de a.f. fractie in de Tweede Kamer verschil van mening bleek 
te bestaan, zo had dit niets, maar dan ook niets, te maken met de kijk 
die men had op de ontwikkeling van de onderscheidene rijksdelen in het 
grote geheel. 

\Vel een geheel ander heeld geeft de verhouding tot de Oost. AI was 
men hier te lande niet geheel onvoorbereid, in de komst van een Indo
nesische delegatie, die over de opheffing van het Unietractaat kwam 
spreken, lag toch wel een behoorlijke dosis aan verrassingen. Terwijl we 
dit schrijven, valt over de resultaten der hesprekingennog weinig te zeggen. 
Het meeleven in deze zaak is ten onzent gering. Men zou het opvallend 
kunnen noemen, al ware dit na alles wat reeds ervaren ,verd wellicht een 
tè groot woord. Daarvoor is van Nederlandse kant tè veel gedaan om aan 
de Unie inhoud te geven en daarvoor zijn de ondervonden teleurstellingen 
wellicht toch tè groot geweest. 

En intussen op lager vlak, maar nog altijd hoog genoeg, de verkie
zingen voor de gedeputeerde staten, rechtstreeks gevolg van de verkie
zingen voor de provinciale staten, die we - we waren het al ,veer bijna 
vergeten - dit voorjaar als volk hebben gepleegd. 

En op een heel hoog vlak: het bezoek van Frankrijks president en 
mevrouw Coty, aan wie beiden èn door ons vorstenhuis èn door geheel 
ons volk zulk een hartelijke ontvangst werd bereiel. vVant niet waar? -
hij alle critiek, waartoe dit land trouwens wel eens aanleiding geeft, voor 
Frankrijk behouden we een zwak, en dat ondanks de Franse Revolutie, 
waartegen we overigens door vele vroede mannen uit eigen vertrouwde 
kring gedurencle meer dan een eeuw steeds oprechtelijk zijn gewaar
schuwd; we hadden bepaald geen behoefte meer, er de president en zijn 
echtgenote op aan te zien. 

* • 
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Dr A. A. VAN SCHELVEN, Wegkruisingen in het landschap 

der theorie van de geschiedschrijving. Amsterdam, Uit
geverij W. ten Have N.V .• 1953; 93 blz. 

In de beide eeuwen van de rijke ontplooiing van de geschiedfilosofische 
systemen hebben tal van beoefenaars van de vakwetenschap zich reken
schap gegeven van het verschijnsel geschiedenis. van haar factoren en de 
problemen welke zich voordoen bij het verwerven van kennis omtrent de 
geschiedenis. 

Volgens de gangbare voorstelling hebhen de geschiedfilosofen zich reeds 
vóórc1at zij zich tot de geschiedenis wenden een bepaalde voorstelling om
trent haar gevormd of wel een schema van uit hun wijsgerig systeem ont
worpen, waarin zij dan de concrete feiten in-passen. Hun systemen mogen 
boeien en soms - grote invloed uitoefenen, het blijven tenslotte con
structies welke tot de levende werkelijkheid in een gespannen verhouding 
staan. 
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Hoe geheel anders gaat de vakhistoricus die eens dieper wil gaan na
denken over de vragen der geschiedenis te werk: die begint niet met het 
antwerpen van een wijsgerig systeem, doch hij wendt zich onmiddellijk 
tot de feiten en zijn beschouwingen zijn ontsprongen aan het onbelem
merde contact met de praktijk der geschiedschrijving. Ook hij zal niet 
vooronderstellingen, welke als zodanig niet o.nmiddellijk uit de feiten her
kenbaar zijn, kunnen missen, doch wat hem, aldus nog steeds de gangbare 
voorstelling, een voorsprong geeft op de wijsgeer is het vrij-zijn van het 
systeem en van de speculatie. 

Prof. Van Schelven heeft niet de positie van de geschied filosoof ge
kozen, maar die van "de beoefenaar der historische wetenschap" die 
"tegenover de geschiedenis zijn standpunt" poogt te bepalen (blz. 9). In 
ruim vijfentwintig paragrafen, ieder van gemiddeld ruim drie bladzijden 
geeft hij op doorgaans boeiende en verantwoorde wijze een inleiding 
tot de vragen waarmee iedere geschiedschrijver of iedere historicus in aan
raking komt. De schrijver laat ons niet in het onzekere over zijn christelijk 
uitgangspunt: verantwoording hiervan geeft hij in de belang\vekkcnde 
slotparagraaf, een verantwoording welke culmineert in beschouwingen over 
de christelijke idee ener polariteit. 

vVanneer men de onclerwerpen nagaat welke Prof. Van Schelven be
handelt - o.a. logica en metaphysica der geschiedenis, het ohject der ge
schiedenis, het historische feit, de samenhang der historische feiten, historie 
en politiek, historie en norm, Gods leiding in de geschiedenis, idee en 
persoonlijkheid, de leer van de vooruitgang -, dan treft het ons dat al 
deze onderwerpen evenzeer in een wij sgerige overpeinzing over de ge
Echiedenis worden aangetroffen. De auteur ontkent echter een geschiede
nisfilosofie te willen geven: "voor de beoefenaar van de historische \veten
schap beginnen abstracte speculaties steeds meer hun waarde en aantrek
kingskracht te verliezen. Een geschiedcnisphilosophie, hoe diepzinnig ook 
en hoe boeiend aan de man gebracht, kan hem per saldo maar weinig of 
zelfs in het geheel niet meer bevredigen" (blz. 10). 

Hier rijst onontkoombaar de belangrijke vraag of het mogelijk is in 
onderwerpen van bovengenoemde aard een juist inzicht te verkrijgen wan
neer men zich distancieert van de wijsgerige bezinning op de geschiede
nis. Het is uiteraard onmogelijk in het raam van een boekbespreking waar
voor slechts beperkte plaatsruimte is toegestaan, dit probleem behoorlijk 
aan de orde te stellen, laat staan te behandelen. \Vat wij hier wèl kunnen 
doen is de door Prof. Van Schelven gekozen methode althans ten aanzien 
van een enkel willekeurig gekozen onderwerp op haar juistheid te toetsen. 

In de praktijk en theorie van de geschiedschrijving geldt als één van de 
eerste vereisten voor de historicus de onpartijdigheid van zijn onderzoek. 
Om het ideaal van de onpartijdigheid te bereiken heeft men in de laatste 
eeuw, erkennend dat onbevooroordeeldheid in het onhistorisch bedrijf 
niet mogelijk is, er naar gestreefd de grenslijn van het partijdig oordeel 
drastisch in te korten. Ook Prof. Van Schelven volgt deze weg: wanneer 
men Fruin's adagium "de ware onpartijdigheid zoekt aan alle partijen 
recht te doen, niet aan alle partijen te behagen" zich voor ogen houdt, 
en wanneer men de raad van Georg von Belmv opvolgt, de feiten te ver
melden in de orde en het verband waarin zij zich hebben afgespeeld en 
tevens de zakelijke factoren als rechtinstitutcn en economische toestanden 
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goed in het oog te houden, dan kan men wel niet tot volstrekte onpartijdig
heid komen, maar toch tenminste een "bedwongen subjectiviteit" be
reiken (blz. 47/48). 

Doch wat is nu het merkwaardige? Op het moment waarop de moderne 
historicus de partijdigheid aldus heeft getemd - en hierin is hij zeer be
kwaam - staat ze levensgroot en ongetemd achter hem: wanneer de histo
ricus de gebeurtenissen i.n hun verband ziet en met zijn veelzijdige kennis 
van het te beschrijven tijdperk het geschiedrelaas ontwerpt, juist dan is 
de vraag acuut, welke grond de historicus heeft aan te nemen dat het 
verband waarin hij de feiten plaatst ook dat der historische werkelijkheid 
is. \\'at gedacht is de partijdigheid in te perken moet juist het voornaam
ste probleem worden. Voor de feiten is hun onderli.nge samenhang essen
tieel, aangezien ze zonder die samenhang geen bestaan hebben. 

De kernvraag is nu: is de vakhistoricus in staat op grond van het 
feitenmateriaal en met toepassing van de verfijnde historische techniek de 
samenhang tussen de concrete feiten te ontdekken ? Eenzelfde vraag laat 
zich formuleren ten aanzien van de zakelijke factoren in de geschiedenis. 
Het kernprobleem is ook hier gelegen in hun onderlinge verhouding en 
hun rol in het totale verloop der geschiedenis. De historicus erkent door
gaans wel dat zijn visie hierop mede afhankelijk is van subjectieve voor
oordelen, doch dat in het zuivere streven naar "objectiviteit" de hier 
dreigende gevaren goeddeels te ontgaan zijn. Hij geeft toe de vraag naar 
de aard van de samenhang en van haar zin niet van zijn vakwetenschap 
uit te kunnen oplossen, doch daarvoor de geschiedenisfilosofie te hulp te 
moeten roepen. Doch dan bedreigt hem een grotere ramp, want de wijs
begeerte zal de geschiedenis zodra ze zich tot haar wendt wringen in eigen 

en omtrent haar geen ware kennis kunnen verschaffen. 
De welhaast onoplosbare verlegenheid waarin men is geraakt is nu wel 

duidelijk: de geschiedenis wetenschap \verkt met begrippen die in het ver
loop van haar ontwikkeling een bepaalde betekenis hebben verkregen, maar 
'waarvan zij zich ten diepste geen rekenschap heeft gegeven: zij gevoelt 
zich daartoe terecht - onmachtig. Zij roept echter de wijsbegeerte van 
de geschiedenis niet te hulp aangezien zij van haar een volledige kluiste
ring van de geschiedenis in het subjectieve oordeel ducht. De enige uitweg 
die haar overblijft is het monster van de partijdigheid en van het subjecti
vi~me zoveelmogclijk in bedwang te houden. Een uitweg is dit echter niet, 
daar de vaktechnische verwerving van historische kennis opgenomen is in 
een fijn weefsel van vóór-onderstellingen. Het is niet zo dat wat men dan 
subjectiviteit pleegt te noemen een gemakkelijk of moeilijk in te perken 
en te isoleren gegeven in onze historische kennis vormt. \iVij hebben hier 
veeleer te doen met het vaste en onvermijdelijke oriënteringspunt dat 
ons gehele historische wereldbeeld beheerst. De bepaling van dit oriënte
ringspunt is niet een zaak van willekeur of van subjectieve voorkeur ge
bonden aan een wereldbeschouwing doch een zaak van het vinden der 
waarheid. 

Betekent dit dat alleen de wijsbegeerte hier het verlossende woord moet 
spreken, ondanks het feit dat de vakhistoricus haar daartoe onbekwaam 
acht en in weerwil van het feit dat zij zich reeds zo vaak onbekwaam 
heeft betoond? Een antwoord zal hier niet worden gegeven: in het bestek 
van een recensie is het voldoende de impasse te signaleren. 
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Voor deze of gene zullen bovenstaande bespiegelingen vrij abstract voor
komen. Toch zou ik willen aanraden deze probleemstelling eens toe te 
passen op het historisch onderzoek en men zal dan zien tot welke ver
rassende moeilijkheden en inzichten men komt. 

Belangwekkend zijn de beschouwingen van de auteur over de idee der 
vooruitgang, over de christelijke idee ener polariteit en over tal van 
andere onderwerpen. 

Beslist moet ik echter met hem van mening verschillen over de her
komst van de idee van de leiding Gods in de geschiedenis. Hij verwerpt, 
geheel in de lijn van zijn vroegere standpunt, de gedachte dat het de taak 
van de geschiedeniswetenschap zou zijn de leiding Gods in de geschiedenis 
aan te wijzen. Ter ondersteuning van zijn zienswijze \vijst Prof. Van 
Schelven er op dat de voorkeur voor het aanwijzen van Gods leiding in 
de geschiedenis niet in de Bijbelgelovige hoek moet worden gezocht, doch 
in de idealistische wijsbegeerte van Schelling en Hegel en reeds vóórdien 
in de wereldbeschouwing der Verlichting, en dat wel de christen-historicus 
Groen van Prinsterer gepoogd heeft de voetstappen van de Voorzienigheid 
in het verleden na te speuren, maar dat hij dit gedaan heeft onder invloed 
van Schelling. Onzes inziens is dit argument misplaatst. Immers er is 
in de geschiedenis van het christendom geen periode aan te wijzen waarin 
men niet gepoogd heeft de gang van de Voorzienigheid Gods op te sporen 
en juist Bijbelgelovigen zijn hierin voorgegaan: dit ligt voor de hand, daar 
men steeds weer in het O. Testament een model daarvoor meende te vinden. 

Is dus het geloof in de aanwijsbaarheid van de hand Gods in het 
tijdelijk gebeuren van de aanvang af in het christendom aanwezig geweest, 
toch moet worden toegegeven dat de juiste interpretatie van de H. Schrift 
op dit punt steeds weer is belemmerd doordat men zich niet genoegzaam 
verwijderde van de heidense of pseudo-christelijke gedachtenwereld. 
Zo heeft in de vroegere Middeleeuwen de Germaanse godsidee zeer grote 
invloed uitgeoefend en heeft Groen van Prinsterer voor zijn opvatting 
van Gods leiding niet alleen geput uit een oer-oude christelijke traditie, 
doch tevens opengestaan voor de invloed van de Historische Scholen. 

Juist omdat die traditie zo oud en sterk is en ongetwijfeld Schriftuur
lijke wortels heeft, daarom kan in de laatste jaren ondanks de ernstige 
bezwaren van Prof. Van Schelven en van zoveel anderen met grote nadruk 
het vraagstuk van de hand Gods in de geschiedenis opnieuw aan de orde 
'worden gesteld, zelfs van de zijde der vakhistorici. 

In de bespreking van Prof. Van Schelven's laatste pennevrucht zijn in
grijpende verschillen tussen de zienswijze van de auteur en die van de 
recensent aan het licht gekomen. En dan zijn nog niet eens alle contro
versen vermeld. Hierbij hestaat het gevaar aan een juiste waardering van 
elkaars standpunt niet meer toe te komen. Toch is hieraan wel te ont
komen, n.1. dan wanneer men het vertrekpunt van het uiteengaan duicle
lijk ziet. De gemeenschappelijke basis, de Heilige Schrift, is aanwezig; 
van hieruit is een vruchtbare discussie ongetwiifeld mogelijk. 

DR M. C. SMIT. 
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Prof. Dr J. H. BAVINCK 

Ieder die het waagt, iets te gaan schrijven over het rassenprobleem in 
Zuid-Afrika, mag wel beginnen met zichzelf aan te sporen tot een grote 
mate van voorzichtigheid en bezonnenheid. Er liggen hier zó veel ge
voeligheden, zó veel voetangels en klemmen, dat men huivert eraan te 
beginnen. Het is misschien niet ondienstig, voordat wij de materie zelf ter 
hand nemen, eerst ons van die moeilijkheden nader rekenschap te geven. 

De eerste moeilijkheid acht ik hierin gelegen, dat het Afrikaanse volk 
(onder het Afrikaanse volk versta ik in dit artikel voornamelijk dat deel 
van de blanke bevolking van Zuid-Afrika dat de Afrikaanse taal spreekt) 
leeft in het besef, dat het ten aanzien van zijn rassenbeleid door de rest 
van de wereld verkeerd begrepen en ook verkeerd beoordeeld wordt. 
Dit besef is zeker niet ongegrond. Er is door buitenlandse bezoekers, die 
niet zelden slechts enkele weken in dat land vertoefden en niet de moeite 
namen, grondige studie te maken van de situatie, reeds zó veel onbillijke 
critiek uitgesproken, er is reeds zó veel onzin gepubliceerd, dat de doorsnee 
Afrikaner een beetje geneigd is elke buitenlander, die het onderneemt 
over deze dingen iets te zeggen, met hartgrondig wantrouwen aan te 
horen. Bijna elke keer, wanneer ik in Zuid-Afrika een lezing hield, werd 
ik door de voorzitter van de vergadering ingeleid met de woorden dat 
hier weer een "buitenlander" aan het woord zou komen, en dat men een 
beetje bang was voor "huitenlanders". En dan volgde steeds een uitvoerig 
relaas over de vele ongerechtvaardigde critiek, die door andere "buiten
landers" zonder genoegzame kennis van zaken was uitgeoefend. Wanneer 
ik het een enkele maal waagde in vragende vorm een zeer voorzichtige 
afkeuring uit te spreken, dan werd mij achteraf telkens weer gezegd, dat 
men het mij gaarne vergeven wilde, maar dat, als ik maar wat langer 
in Zuid-Afrika zou wonen, ik zelf wel zou gaan inzien, dat mijn oordeel 
niet op deugdelijke gronden berustte. Dit algemeen gevoel van verkeerd 
beoordeeld te worden, maakt de discussie over deze dingen uiterst moeilijk. 

Een tweede moeilijkheid ligt daarin, dat het rassenbeleid in het geding 
is tussen de twee grote, politieke partijen in Zuid-Afrika, namelijk de zoge
naamde Nationalistische Partij en de Verenigde Partij. Het is duidelijk 
dat het verschil van inzicht tussen deze beide partijen niet eens zo heel 
ingrijpend althans ten aanzien van de rassenproblematiek. Maar het 
feit alleen, dat het in de politieke zone ligt, brengt mee, dat ieder, die over 
deze dingen schrijft, ook al wil hij dat niet, zich mengt in de discussie, 
A. S. XXIV 14 
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die tussen de politieke partijen van Zuid-Afrika met zoveel heftigheid 
gevoerd wordt. 

Deze twee moeilijkheden zijn nog alleen van formele aard. Van geheel 
ander karakter is het feit, dat het rassenprobleem in Zuid-Afrika inder
daad onzegbaar moeilijk en schier onoplosbaar is. :NIen kan het namelijk 
niet vergelijken met andere delen van de wereld, waar soortgelijke vraag
stukken aan de orde zijn. Smalend wordt in Zuid-Afrika wel eens opge
merkt, dàt de Amerikaan gemakkelijk praten heeft, maar dat hij de 
Indianenbevolking, die oorspronkelijk in zijn land woonde, eerst zo goed 
als uitgeroeid heeft. Ook in Australië is de oorspronkelijke bevolking 
zo goed als verdwenen. Dan is er geen rassenprobleem meer en kan men 
gemakkelijk hoog van de toren blazen. Maar in Zuid-Afrika staat men 
voor de nuchtere werkelijkheid, dat daar een blanke bevolking van circa 
2t millioen zielen leeft naast ongeveer 9 mil1ioen negers, en dat deze 
blanke bevolking geen enkele uitwijkmogelijkheid bezit. Zij kan, als op 
den duur de Bantoe-bevolking 1) het heft in handen zou krijgen, niet 
terugvallen op een moederland, ze heeft trouwens al sinds eeuwen in 
Zuid-Afrika geleefd en is er geheel en al thuis geraakt Deze zuiver 

. zakelijke overweging leidt ons al aanstonds tot de kern van het probleem: 
hoe moet het in de toekomst gaan met deze beide bevolkingsdelen? Moet 
gekoerst worden in de richting van uiteindelijke integratie, of moet veel
meer worden aangestuurd op een uiteindelijke scheiding? Een derde 
mogelijkheid schijnt er niet te wezen. Van geen van beide bevolkings
groepen kan immers redelijkerwijs verwacht worden, dat zij nog eens vrij
willig het veld zal ruimen. 

Hier komt nog bij, dat men bij talrijke Afrikaners de mening aantreft, 
dat God het onderscheid tussen volken en vooral ook tussen rassen zeer 
nadrukkelijk wil. De in de nieuwere tijd opgekomen gedachte van de 
gelijkheid komt niet voort uit het evangelie, maar uit de Aufklärung 
en uit de Franse revolutie. God heeft met opzet de mensen onderscheiden 
in rassen en naties en wil langs deze weg zijn goddelijk plan volvoeren. 
Vandaar dan ook, dat men zich gaarne en telkens weer beroept op de 
Heilige Schrift. Abram moet uittrekken uit Ur der Chaldeeën, Israël 
moet zich verre houden van de andere volken, God treedt overal op als 
"Hamabdil" ("Scheidingmaker"), zoals wijlen Totius gezegd heeft, en 
daarom moeten wij ervoor waken, dat de twee werelden van blank en 
zwart niet vermengd geraken. Elke poging torens van Babel te bouwen, 
is van de aanvang af tot mislukking gedoemd. God wil die gelijkschakeling 
niet. ,,'vVie in die gees van die geopenbaarde 'vVil van God vir rassesuiwer
heid staan, sondig nie." De gedachte van de "apartheid" is niet alleen niet 
in strijd met de Heilige Schrift, maar zij is integendeel door en door 
Bijbels en daarom geboden. Met andere woorden, het grote en moeilijke 
vraagstuk van de rassenverhouding is in de grond een godsdienstig vraag
stuk. Het gaat er ten diepste om, of men in deze zo uiterst ingewikkelde 
materie wil luisteren naar het \Voord van God. 

Op die wijze wordt dus het beginsel van de apartheid als een christelijk 

1) Onder Bantoe worden verstaan de negers, die uit het midden van Afrika naaI 
het zuiden zij n gestroomd, en die alle behoren tot één grote volkerengroep, al bestaat 
deze groep uit talrijke stammen, die zowel uit het oogpunt van taal alsook van dat 
van karakter, aanleg, begaafdheid tamelijk vcr uiteenlopen. 
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beginsel geponeerd. Tegen het woord "apartheid" (vertaling van het 
Engelse segregation) hebben vele Afrikaners wel ernstige bezwaren. Zij 
willen het liever vervangen zien door de term "eigensoortige ontwikke
ling". Maar wat de zaak aangaat, gevoelt men zich volkomen zeker en 
leeft men in de overtuiging een lijn te volgen, die in de Heilige Schrift 
ons met klem gewezen wordt. 

Daarmee staa.n we dan ineens midden in de kwestie van de apartheid. 
V oordat we hiermee verder gaan, is het goed, ons eerst rekenschap te 
geven van wat de gedachte van de apartheid behelst. Het is namelijk 
duidelijk, dat onder dit woord talrijke, zeer verschillende begrippen wor
den samengevat. 

In de eerste plaats kan men er onder verstaan, dat de Afrikaner uiterst 
bevreesd is voor rasvermenging. Huwelijken tussen blanken en niet
blanken zijn bij de wet verboden. Sexueel verkeer tussen mensen van 
verschillend ras ziet men als een van de ergste dingen, die gebeuren kun
nen. Ook al zal men dat als regel niet openlijk uitspreken, ligt daar bij 
velen toch wel aan ten grondslag de gedachte, dat deze "kaffers" (zoals 
men de Bantoe gewoonlijk noemt) of "naturellen" (zoals ze in officiële 
stukken genoemd worden) behoren tot een minderwaardig ras en niet in 
dezelfde zin "mensen" genoemd kunnen worden als de blanken. In alle 
geval, men is ervan overtuigd dat uit vermenging van de beide rassen 
niet anders kan voortkomen dan volstrekte degeneratie van het blanke 
ras en op den duur de ondergang van de westerse beschaving. Deze 
uitermate grote vrees voor ras-vermenging die op de gehele levenshouding 

waarover wij straks nog spreken moeten - een stempel drukt, is histo
risch uitnemend te verklaren. In de oude tijd, toen de "plaassen" (boer
derijen) eenzaam verloren lagen in het onmetelijk wijde land en nog geen 
auto's de afstanden tot kleine moeilijkheden reduceerden, was uiteraard 
het gevaar voor rasvermenging uiterst groot. De boer met zijn opgroeien
de zoons en dochters leefde daar met zijn kaffer-werkvolk, en elke dag 
dreigde de mogelijkheid van vermenging. Het is ook zeer begrijpelijk, 
dat men ging inzien, dat, wanneer deze vermenging op grote schaal zou 
geschieden, het hlanke ras in Zuid-Afrika langzaam zou worden ver
zwolgen in de veel grotere Bantoe-gemeenschap, en dat dus in zekere zin 
het behoud van de westerse beschaving op het spel stond. In onze tijd, nu 
de verkeersmiddelen zo zijn uitgegroeid en in de steden grote blanke 
samenlevingen tot ontwikkeling gekomen zijn, waar blanke jongens en 

elkander vinden, doet de overmatige vrees voor ras-vermenging 
met al de consequenties, die men eraan verbindt, enigszins overdreven 
aan. [n het vroegere Nederlands Indië bestond geen "apartheid" in die 

zin. Toch kwamen daar huwelijken tussen blanken en Indonesiërs 
slechts sporadisch voor, omdat er nu eenmaal een natuurlijk verweer tegen 
schijnt te bestaan. In alle geval schijnt het mij niet juist een vermenging 
van rassen op zichzelf reeds als zonde te betitelen, zoals in Zuid-Afrika 
gemeenlijk geschiedt. Daarvoor ontbreekt elke Schriftuurlijke grond. 
Men kan van de ongewenstheid ten volle overtuigd zijn, zonder nog een 
zó scherp vonnis erover uit te spreken. Hier blijkt reeds, dat de gehele 

van de Afrikaner iets anders ligt als bij ons. De factor ras 
wordt zeer zwaar geaccentueerd en men poogt op Bijbelse gronden ver
menging van rassen scherp te veroordelen, daarbij uiteraard voorbijziende, 
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dat alle zogenaamde rassen, ook het blanke ras, zoals ze nu bestaan, product 
zijn van allerlei vermengingen, die in vroeger eeuwen hebben plaats ge
vonden, en dat dus de scheidingslijn nooit zo scherp getrokken kan \vor
den, als daar feitelijk geschiedt. 

Voor ons doel belangrijker is de apartheid in politieke en sociale zin, 
zoals die in Zuid-Afrika wordt in practijk gebracht. De Regering van 
Zuid-Afrika gaat uit van de gedachte, dat op den duur gestreefd moet 
worden naar een volkomen scheiding van de verschillende rassen. Men 
pleegt deze scheiding aan te duiden met het woord dislocatie, uit-elkander
plaatsing. Op een groot kerkelijk congres, in 1950 gehouden in Bloem
fontein, is door de daar aanwezige vertegenwoordigers van de 3 Afrikaanse 
Protestantse kerken uitgesproken, dat "die enigste blywende oplossing 
van die rassevraagstuk ten opsigte van wit en swart ook op ekonomiese 
terrein geleê is in uiteindelijke totale sk:eiding van blanke ennie-blanl,e 
en 'n gedifferensieerde elwno11liese ontwilûèelin'g vir die naturel in sy 
gebiede." (Rapport van dat congres over Die Naturellevraagstul" blz. 117). 
Dit is in het algemeen ook de richting waarin de Regering haar gedachten 
bepaalt. Alleen maar, de Regering is dieper overtuigd van de aan onmoge
lijkheid grenzende zwaarte van dit probleem. 

Deze opvatting gaat er dus van uit, dat getracht moet worden alle 
"kaffers" uit de blanke gebieden uit te trekken en hen onder te brengen 
in afzonderlijke delen van het land. Er zijn nu reeds verschillende grotere 
en kleinere "reservaten", waarin men de zwarte bevolking tracht samen 
te brengen. In die reservaten kunnen deze Bantoe zichzelf vrij ontwikkelen 
naar hun eigen begaafdheden en mogelijkheden, ze kunnen er ook een 
grote mate van zelfbestuur ontvangen, uiteraard onder oppertoezicht van 
de Regering van de Unie. 

Intussen is duidelijk, dat het nog slechts zeer gebrekkig gelukt is, de 
"naturellen" in de reservaten te verzamelen. In het jaar 1946 woonde nog 
geen 40 % van de in Zuid Afrika woonachtige "naturellen" in de reser
vaten. Dit lijkt nog een vrij hoog percentage, maar daarbij moet men dan 
nog in aanmerking nemen, dat van deze groep het grootste deel bestond 
uit vrouwen, oude mensen en kinderen. De jonge mannen zwermden uit 
naar de steden binnen de zogenaamde blanke gebieden, aangelokt door de 
hoge lonen, de vele mogelijkheden tot vermaak, en in het algemeen het 
meer vrije leven. Ook na zijn huwelijk gaat de jonge man nog geregeld 
van huis, naar de mijnen of naar de industrie, zodat hij het grootste ge
deelte van zijn tijd niet in het reservaat is. Dat dit op zedelijk gebied tot 
ernstige misstanden leidt, behoeft ternauwernood vermelding. 

Er zijn verschillende factoren, die de dislocatie belemmeren en voors
hands onuitvoerbaar maken. In de eerste plaats is er natuurlijk de factor, 
dat het westers economisch bedrijf (mijnen, industrie, landbouw) vele 
honderdduizenden "naturellen" opeist en dus naar zich toelokt. In de 
tweede plaats is de Bantoe een vrij slechte landbouwer, zodat hij de hem 
toegewezen grond ook niet goed weet te gebruiken, zelfs in die mate, 
dat er in zijn gebieden steeds gevaar is voor erosie, afspoeling van de 
vruchtbare bovenlaag. In de derde plaats bieden de reservaten in hun 
huidige omvang ook geen voldoende levensmogelijkheicl voor het grote 
getal Bantoe, dat daarin een plaats zou moeten vinden. De eerste van 
deze factoren is stellig de moeilijkste en ook de meest onoverwinnelijke. 
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Hangende de huidige toestand, worden die "naturellen" die in de blanke 
gebieden wonen en daar werkzaam zijn, ondergebracht in aparte woon
wijken of "lokasies". De zogenaamde "Groepsgebiedenwet" heeft aan de 
Regering uitgebreide volmachten gegeven, om die "naturellen", die nu 
nog hinnen de blanke stadswijken wonen, te dwingen hun huidige ver
blijfplaats te verlaten en intrek te nemen in een hun nieuw toegewezen 
woning binnen een "lokasie". In koortsachtige haast wordt gewerkt aan 
de bouw van geweldige "lokasies", dikwijls tamelijk ver buiten de stad, 
waarin vele duizenden "naturellen" worden ondergebracht. De daar ge
bouwde huizen zijn over het algemeen eenvoudig maar geriefelijk en 
hygiënisch. Terecht beroemt men zich er op, dat op deze wijze vele milli
oenen ponden sterling aan het welzijn van de zwarte bevolking worden 
hesteed. De "naturellen" die in zulk een lokasie wonen, kunnen weer een 
zekere mate van zelfbestuur ontvangen, zij hebben hun eigen scholen, 
dokters, ziekenhuizen enz. Maar zij hebben geen recht van meespreken in 
de grote politieke aangelegenheden. Binnen de blanke gebieden zijn zij 
gasten, die er eigenlijk niet horen, en die dus zich moeten laten leiden 
door wat de overheid nuttig en nodig voor hen oordeelt. Ze moeten altijd 
een of meer paspoorten bij zich dragen, waarin hun identiteit wordt ge
stipuleerd. De lokasies zelf zijn van prikkeldraad omgeven en scherp 
afgesloten. Een blanke mag daar niet binnenkomen, dan alleen met toe
stemming van de autoriteiten. 

vVat zijn sociale positie betreft is de zwarte arbeider in de westerse be
drijven aan verschillende bepalingen onderworpen. Hij kan bv. niet "ge
schoolde arbeider" of voorman worden. Indien dat wel zou kunnen, zou 
hij een zeer gevaarlijke concurrent worden van de blanke werknemer, 
want immers, door zijn lager levenspeil zou hij voor minder loon kunnen 
arbeiden dan de blanke, en dus geleidelijk de blanke werkkracht ver
dringen. Hij mag alleen "kaHerwerk" verrichten, steen houwen in de 
mijnen, stenen sjouwen in de bouwbedrijven en dergelijke vverkzaam
heden meer. \Vil hij hoger op, elan is dat ten volle toegestaan, maar dan 
moet hij uit het westerse bedrijfsleven uit en in zijn eigen gebied zich 
een positie verwerven. 

Het onderwijs is strikt gescheiden. Er zijn scholen voor blanken en 
voor naturellen. De kosten van dit naturellen-onderwijs bedragen jaarlijks 
enkele millioenen ponden. Tot nu toe was het zo, dat Bantoe-jongeren wel 
toegelaten werden tot sommige van de universiteiten en daar tezamen met 
hlanke studenten de colleges volgden. De huidige Regering wenst aan deze 
toestand een einde te maken en alle Bantoe-studenten onder te brengen 
in de Bantoe-Universiteit, opdat ook daarin de apartheid consequent worde 

Ook is de Regering voornemens het lager onderwijs, dat door 
lichamen (zending) gegeven wordt, langzamerhand naar zich 

toe te trekken, opdat het gehele onderwijs in één hand worele gebracht en 
naar één schema kan worden opgebouwd. Het departement van N aturellen-
zaken zal clan met de verzorging van het onderwijs belast worden. Dit 

is dan voornemens dat onderwijs meer en meer te Bantoe-
d. w. z. aan te passen aan de levensbehoeften van de Bantoe-

Ook verder wordt overal een vrij scherpe scheiding toegepast. In de 
treinen zijn er wagons voor hlanken en voor niet-blanken, in de stations 
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ingangen voor blanken en voor niet-blanken. Er rijden bussen voor blan
ken en voor niet-blanken, in de postkantoren zijn afdelingen voor blanken 
en voor niet-blanken. Kortom, door heel het maatschappelijk leven loopt 
die scherp getrokken grenslijn. Dit geldt ook voor de kerken. In de 
Afrikaans sprekende kerken komt geen niet-blanke, hij kan er ook niet 
komen. Er zijn wel kerken voor de Bantoe, maar daar komt weer geen 
enkele blanke. Bij geen enkele lezing, die gehouden wordt, ziet men een 
niet-blanke. In geen punt komen de twee werelden samen. 

Dit alles sluit tenslotte ook in, dat er geen persoonlijk verkeer bestaat 
tussen blank en niet-blank, althans in het algemeen niet. Blank en zwart 
ontmoeten elkaar in het werk, in de mijnen, in de industrie, ze ontmoeten 
elkaar als baas en ondergeschikte, maar er is geen verder persoonlijk 
contact. Een Bantoe komt niet in het huis van een blanke, ook al is hij 
ontwikkeld, beschaafd, en een zedelijk hoogstaand mens. Hij wordt niet 
toegelaten in de salon, in de huiskamer, hij kan niet gewoon, als mens 
tegen mens, met de blanke spreken. Daarvoor bestaat in het groot gezien 
geen mogelijkheid. Er zijn wel enkele kringen, waarin het wel gebeurt, 
maar dat zijn zeldzaamheden. 

Zo liggen daar op een uiterst merkwaardige wijze twee werelden door 
elkander gestrengeld. Inderdaad, dit is "apartheid". Blank en zwart zijn 
opgenomen in hetzelfde economische leven, maar de afstand tussen die 
twee is onoverbrugbaar. Die afstand is vrijwel geheel verticaal, d. w. z. 
overal staat de blanke bovenaan en is de "kaffer" aan hem ondergeschikt. 
Er zijn talrijke blanken die met hun "kaffers", hun huisbedienden of hun 
werkvolk vriendelijk omgaan en die er ook goed voor zorgen, er zijn er, 
die zo nu en dan onder het werk wel eens een praatje met hen maken, 
maar omgang bestaat er niet. Er bestaat een hermetische afsluiting tussen 
die twee grote bevolkingsgroepen, ook al hebben ze dagelijks met elkan
der te doen. 

Voordat we nu in een beoordeling trachten te treden, doen we goed, 
er eerst op te letten, wat dit alles betekent. Het begrip "apartheid" is 
niet een algemene leus, maar het is een zeer bepaalde visie op het rassen
probleem, op de oplossing ervan en op de consequenties, die daaruit 
voortvloeien. We hebben dus te doen met een compact systeem van be
beschouwingen en reacties, een systeem waarin alles met alles samenhangt. 
Dat systeem is gebouwd op de fundering dat blank en zwart niet bij elkaar 
horen en dus zo spoedig mogelijk moeten gescheiden worden. Vanuit 
deze grondgedachte wordt met voor niets terugdeinzende consequentie 
doorgeredeneerd. 

Deze grondgedachte wordt dan verder versterkt door het feit, dat het 
overgrote deel van de "kaffer-bevolking" op een uiterst laag peil van ont
wikkeling staat. Ze zijn dikwijls lui, dom, worden brutaal als ze al te 
zacht behandeld worden, kortom, het zijn - naar men graag zegt - nog 
kinderen. \Vanneer de "kaffer" onder invloed van drank of onder welke 
invloed ook, in vuur geraakt, kan hij harbaars zijn, ontzettend wreed en 
gevaarlijk. Het getal moordaanslagen, pogingen tot diefstal, aanrandingen, 
is ontstellend groot, zodat de politie met grote gestrengheid moet op
treden. 

Met nadruk wordt gezegd, dat het voor de "kaffers" zelf veel beter is, 
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dat ze afzonderlijk gehouden worden. Worden ze opgenomen in het 
westerse leven, dan gaan ze de blanke nadoen, worden ze belachelijk en 
over het paard getild. In hun eigen milieu kunnen ze weer een nieuwe 
gemeenschap scheppen en hun eigen leven leiden. Men wijst er op, dat 
men de "kaffer" in geen enkel opzicht onderdrukt of in banden legt. In
tegendeel, er worden scholen voor hem gebouwd, woningen, hospitalen, 
en wat al niet meer! Er wordt jaarlijks, naar men mij verzekerde, door 
de Regering ongeveer 200 mi1lioen gulden uitgegeven voor de natnrellen, 
veel meer dan door enig land in Afrika voor dat doel wordt besteed. Er 
zijn verschillende "naturellen" die met waardering spreken over het beleid 
van de Regering en open oog hebben voor de voordelen, die de "apart
heid" hun verschaft. 

Zuid-Afrika is zich ervan bewust dat met het slagen van zijn diep 
gefundeerd, hecht opgebouwd, consequent doorgevoerd rassenbeleid het 
gehele vraagstuk van de toekomst op het allernauwste verbonden is. Zou 
blijken, dat dit beleid op den duur faalt, dan is Zuid-Afrika verloren, en 

zoals men zich gaarne uitdrukt, de "christelijke beschaving" in dat 
werelddeel ten onder. Vandaar dat men alles op alles zet, men wil tegen 
elke prijs voorkomen, dat de manhaftige poging, die men waagt, mislukken 
zou. Men wijst op de Mau-mau in Kenya als bewijs van het falen van 
de Engelse Regering in haar aanvat van het rassenprobleem. In Zuid
Afrika mag dit niet voorkomen, de blanke bevolking moet haar roeping. 
in dat werelddeel, die zij van Godswege ontvangen heeft, kunnen vol
brengen. Velen zijn er zich wel bewust dat het huidig beleid, vooral voor 
de meer ontwikkelde Bantoe, zeer pijnlijk moet wezen. Het is niet aange
naam voor een jonge Bantoe, die gestudeerd heeft aan de universiteit, 
om overal buitengesloten te zijn. Het is niet aangenaam voor hem, dat 
alle hotels, alle kerken der blanken (althans der Afrikaans sprekende), 
alle huizen der blanken voor hen gesloten zijn. Maar deze pijnlijke situatie 
is even nodig, opdat deze mensen langzamerhand gaan inzien, dat ze uit 
de hlanke wereld zich moeten terugtrekken en naar de reservaten gaan 
en trachten daar het leven op een hoger peil te brengen. Zodra ze dat 
gmm doen, krijgen ze ineens de vrije hand en kunnen ze hun eigen volk 
dienen. In de blanke gebieden, in het westers bedrijfsleven mogen ze 
niet thuis geraken. Dat is op den duur voor hen zelf ook het beste, en wan
neer ze zich niet laten opruien door communistische leuzen, zullen ze dat 
zelf ook wel meer en meer gaan inzien. Met andere woorden: het is 
pijnlijk voor de betrokkenen, maar het is noodzakelijk, zoals een bittere 
medicijn noodzakelijk kan wezen. Men draagt de "kaffers" geen kwaad 
hart toe, men wil in elk opzicht het beste voor hen, maar dat kan alleen 
bereikt worden, wanneer er een volstrekte scheiding komt tussen de ver
schillende bevolkingsgroepen. Dan wordt de zwarte bevolking uit haar 
vernedering gered, ze kan weer haar eigen aard uitleven, ze kan de 
lijn van ha.1<r "eigensoortige ontwikkeling" volgen. En dan kan ook de 
blanke blijvend haar taak volbrengen. Zo ongeveer denkt men 
zich de situatie en op deze gedachten baseert men zijn beleicl. 

l'it al deze overwegingen is \vel duidelijk, dat het niet zo gemakkelijk 
het Zuid-Afrikaanse rassenbeleicl te beoordelen. Zodra men het op 

een of ander schijnbaar ondergeschikt punt aanvalt, moet men zich wel. 



264 PROF. DR J. H. BAVINCK 

ervan bewust zijn, dat in dit logisch complex van gedachten geen enkele 
schakel gemist kan worden, en dat dus elke veroordeling van een bepaald 
onderdeel van het beleid impliceert een min of meer radicale afwijzing. 
En dan wordt terstond de vraag op ons teruggeworpen: als ge dan "apart
heid" niet wilt, wat wilt ge dan? Wilt ge dan integratie? En weet ge wel 
dat integratie van twee bevolkingsgroepen i.n één verband noodzakelijk mee
brengt een achteruitdringen, zowel op politiek als op economisch gebied, 
van de blanke groep, als zijnde de zwakkere? \Veet ge wel, dat de christe
lijke beschaving in het geding is? Het systeem van de "apartheid" mag 
alleen dan worden prijs gegeven, wanneer daar een ander systeem voor 
in de plaats gesteld kan worden, dat de garantie geeft, dat de grote 
geestelijke, zedelijke, culturele goederen, waarvoor de blanke bevolking 
in dat deel van de wereld strijdt, niet worden prijs gegeven. 

Wanneer wij, ondanks al deze verwikkelingen, toch een enkel woord 
van beoordeling en ook van cri ti ek willen uitbrengen, doen we dat met 
grote schuchterheid, maar tegelijk in het vertrouwen, dat de zaak van 
Zuid-Afrika het beste gediend wordt, door open en eerlijk de daar aan
hangige problemen aan te vatten. 

In de eerste plaats moet dan worden opgemerkt, dat het rassenprobleem 
in Zuid-Afrika, ondanks de kenmerkende verschillen met de toestanden in 
andere delen van de wereld, toch dit met die alle gemeen heeft, dat het 
een onderdeel is van de grote ontmoeting van de westerse wereld met 
volkeren van geheel andere aanleg, geschiedenis, cultuur en religie. Die 
westerse wereld keert overal, in Azië, Afrika en andere delen van de 
wereld, speciaal haar technische, economische kant naar die vreemde 
volken toe, haar tractors en motoren, haar electrische apparaten en haar 
onbegrensd vermogen. Er vindt dan ook niet zozeer plaats een confron
tatie in de diepere zin des woords tussen de volken van Afrika en Azië 
met de westerse cultuur als een machtige conceptie, maar wat werkelijk 
geschiedt, is een overweldiging van deze volkeren door een beschaving, 
die machtige, nieuwe mogelijkheden ontsluit, maar deze mogelijkheden 
liggen uitsluitend op technisch en economisch gebied. Noodzakelijk gevolg 
is uiteraard een diepe innerlijke crisis. De oude totalitaire, zij het ook 
dikwijls uiterst primitieve cultuur, met haar hechte stamverbanden en 
vaste, voorvaderlijke zeden, wordt eenvoudig weggespoeld onder de druk 
van het nieuwe, moderne leven, en het innerlijk leven wordt in grote be
roering gebracht. Terecht zegt Dr Van der Veen in zijn interessante 
studie over het "point-four" program: "The building of a dam with a 
power-station is of na value if there is not a sufficient supply of water; 
in the same way technical assistance will not yield the desired result if 
there is no energy pushed on by culture ideals of the population concer
ned" 2). De westerse volken zijn de grote onrustbrengers geworden in de 
moderne wereld, omdat ze over het algemeen niet voldoende doorzien 
hebben, dat zij door hun gehele aanvat van het leven een ware revo
lutie teweeg gebracht hebben in de gemoederen van deze mensen, die uit 

2) Dr G. v. d. Veen, Aiding Ullderdeveloped COllntries through international 
economie co-operation, Proefschrift Vrije Universiteit 1953, blz. 163. Vertaling: "Het 
bouwen van een dam met een centrale voor electrische kracht heeft geen waarde, 
als er geen voldoende aanvoer van water is; evenzo zal met technische bij stand het 
begeerde resultaat niet worden bereikt, wanneer er geen door de cultuur-idealen van 
de betrokken bevolking opgestuwde energie aanwezig is." 
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zulke gans andere bronnen hun gedachten wereld hebben gevoed. Iets 
daarvan zien wij nu ook in Zuid-Afrika. vVanneer men "kaffers" uit alle 
delen van Afrika naar de goudmijnen toehaalt en hen daar laat werken 
in een groot, technisch bedrijf, wanneer men hen dus uit hun stamver
banden lostrekt en loslaat in een volstrekt andere wereld, dan doet men 
iets, waarvan de consequenties haast niet te overzien zijn. Het verwondert 
me niets dat de blanken, naar men mij zeide, in de Bantoetaal worden 
aangeduid als de "onrustbrengers". Telkens wanneer ik zo hartgrondig 
hoorde schelden op die stomme en verwilderde, zedeloze en redeloze 
"kaffers", heb ik beseft, dat een werkelijke oplossing van het rassen
probleem alleen mogelijk zal wezen wanneer die blanken eerst zelf eens 
gaan verstaan, welk een geweldige schuld ze op zich geladen hebben, door 
mensen, wier innerlijk leven misschien enigermate kan worden verge
leken met dat van Batavieren van enkele duizenden jaren terug, zo maar 
zonder meer te betrekken in ons moderne leven, met machtige motoren, 
met zijn individualisme, met drank en onzedelijkheid, met overmatige 
luxe en vertoon van macht. Ik kan het ook anders zeggen: het rassen
Plobleem heeft een religieuze kern. Het grote vraagstuk van Zuid-Afrika 
is in veel mindere mate een politiek dan wel een godsdienstig vraagstuk. 

De zwakke plek van het Zuid-Afrikaanse rassenbeleid ligt mijns inziens 
in de omstandigheid, dat het uitgaat van de doelstelling, op den duur de 
twee bevolkingsgroepen uit elkander te trekken (dislocatie), terwijl men 
weet, dat dit doel, indien ooit, dan toch in alle geval in geen tientallen 
jaren te verwerkelijken zal zijn. In officiële berekeningen gaat men er 
vanuit, dat over een halve eeuw nog minstens 3 millioen zwarte arbeiders 
in het westerse economische bedrijfsleven betrokken zullen zijn. De mijnen 
vragen steeds meer nieuwe aanvoer van zwarte arbeidskrachten. De indu
strie dito. Met andere woorden: het westerse bedrijfsleven wil de "kaffers" 
niet loslaten, en deze laatsten willen over het algemeen, nu zij eenmaal in 
het Westerse leven zijn opgenomen, ook dat leven niet loslaten. Het gehele 
beleid is dus gebaseerd op iets wat men voorshands nog moet beschouwen 
als een ideaal. Alle maatregelen die men treft om de zwarte bevolking 
in de blanke gebieden "apart" te houden, zijn dus alle bedoeld als tijdelijke 
maatregelen, tot tijd en wijle zij geheel in eigen gebieden zal zijn ge
vestigd, terwijl men omtrent de duur van dit proces zich nog geen enkele 
voorstelling kan maken. De vraag dringt zich op: maar is het, wanneer 
dus nog gedurende lange tijd een zekere mate van integratie van de zwarte 
bevolking in het westerse bedrijfsleven onafwendbaar zal wezen, dan 
wel zedelijk geoorloofd en mogelijk, toch zo streng de hand te houden aan 
de sociale "apartheid"? Leidt het eerste op den duur niet noodzakelijk 
tot een soort van integratie ook op sociaal gebied? En wanneer men dat 
laatste met alle geweld tegenhoudt, wordt dat niet op den duur gevoeld 
als schrijnend onrecht? Kan men mensen, die men blijkt nodig te hebben 
in het bedrijfsleven, wanneer ze blijk geven kundige, bekwame werkers 
te zijn, voor altijd "apart" houden? 

Ik zou hier aan kunnen toevoegen de vraag: kan men zulke mensen 
op den duur politiek onmondig laten en is men niet verplicht hun ook 
een zekere mate van meespreken in politieke aangelegenheden toe te 
staan? In een zeer lezenswaardige studie over Die beslwwings- en Poli
tieke Status van die Naturel in Suid Afrilw van de hand van Prof. H. J. 
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Strauss wordt op principiële gronden bepleit het "voogdijschap" van de 
blanken over de z\varten. Prof. Strauss fundeert dit "voogdijschap" niet 
op de superioriteit van de vvesterse beschaving, maar laat haar rusten op 
Christus en zijn werk. "Slegs in en deur Christus is die christenvolk 'n 
voog oor die Bantoe, en dit is geen Herren-waan nie, \vel gehoorsaamheid 
aan Hom, \vat ons deur Sy Albestier tot hierdie hoogs verantvvoorde1ike 
taak opgeroep het." Vanzelfsprekend moet in zijn verdere betoog naast 
die fundering in Christus ook het beschavingsniveau in aanmerking ge
nomen worden. Zodra namelijk de vraag in het zicht komt, of dan de 
christen-naturel niet aanspraak maakt op een "volwaardige politieke 
status", volgt het antwoord, dat deze naturel "in die sin van christelike 
beskawingsverantwoordelikheid" "nog maar 'n blote kind" is en dus nog 
geen volle, politieke rechten ontvangen kan (blz. 17). Omgekeerd hebben 
de naturellen, die aan de Universiteit gestudeerd hebben en zelfs een 
doctorsgraad veroverd hebben, weer niet geleerd de politieke vragen te 
bezien "by die lig van Gods \Voord" en zijn dus ook zij niet waardig de 
politieke mondigheid te ontvangen. Het komt mij voor, dat, naar die maat
staf gemeten, ook een niet onaanzienlijk deel van de blanke bevolking 
feitelijk geen aanspraak kan maken op een volwaardige politieke status en 
dat het dus .niet geheel duidelijk gemaakt kan worden, waarom nu juist de 
grenslijn van het ras hier alles beheersen moet. Dat het dwaasheid zou 
wezen plotseling politieke gelijkberechtigdheid te schenken aan alle natu
rellen, ook aan de volstrekt onontwikkelden en de zedelijk verwordenen, 
lijkt mij wel doorzichtig. Maar de vraag laat mij toch niet los, of het 
christelijk en zedelijk verantwoord geacht mag worden, wanneer ook aan 
dié Bantoe, die niet alleen verstandelijk ontwikkeld zijn, maar ook blijk 
gegeven hebben van verantwoordelijkheidsbesef en moreel onderscheidings
vermogen, alléén op grond van hun behoren tot het zwarte ras, de vol
waardige politieke status blijvend wordt ontzegel. Hier wordt, naar mij 
hehaaldelijk uit gesprekl~en met Bantoe gehleken is, de domper gezet op 
alle pogingen zich omhoog te worstelen, van uit het fatale besef, dat het 
toch alles nutteloos is, omdat men nu eenmaal zijn zwarte huid niet ver-
anderen kan. 

Een dercle overweging, die ik hier noemen 'xiI, is dat men, naar mij 
herhaaldelijk bleek, van het begrip "eigensoortige ontwikkeling" nog een 
te eenvoudige voorstelling heeft. Men wil dat deze Bantoe, losgemaakt 
uit het westers verband, in eigen gehieden, zich naar eigen begaafdheden 
zullen ontwikkelen. Nu ziet men overal in de vvereld, dat volken, die eel1-
maal111et de westerse technische beschaving in aanraking geweest zijn, niet 
meer terug willen en ook niet meer terug kunnen naar hun vroegere 
tradities. Er is iets in hen op clrift geraakt, ze zijn ont\vorteld en ook 
religieus uit hun evenwicht geslagen. \Vanneer wij zeggen, dat ze hun 
"eigensoortige ontwikkeling" moeten zoeken, gevoelen zij dat als een 
poging onzerzijds, hun hun verworven nieuwe inzicht weer afhandig te 
maken en hen weer terug te persen in hUil vroegere, primitieve levens
houding. Voor hen is er maar één cultuur meer, de westerse cultuur met 
haar fabrieken en cultuurondernemingen. Een volk dat zou streven naar 
"eigensoortige ontwikkeling" veroordeelt zichzelf tot permanente onl11on
digheid en slavernij. Dat is ongeveer het denken, dat men ook in Zuid
Afrika van Bantoe-zijde telkens weer hoort. Elke poging het onderwijs 
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te BantoeÏseren en aan de Bantoe weer eigen ontwikkeling te geven, 
wordt door hen met diep wantrouwen aangezien. 

En inderdaad dienen wij te hegrijpen, dat er van "eigensoortige ont
wikkeling" moeilijk sprake kan zijn. Het is wel mogelijk in reservaten 
op het platteland nog enkele oude tradities te doen voortleven, maar al 
die vele duizenden "kaffers" die lange tijd in aanraking geweest zijn met 
het westerse grote-stadsleven, die geroken hebben aan de westerse be

met haar mogelijkheden en vermakelijkheden, kunnen zich maar 
één soort ontwikkeling meer denken, en dat is een ontwikkeling die ge
heel geïntegreerd is in het westerse leven. 

De huidige situatie, \vaarin de ontwikkelde Bantoe zich door de blanke 
permanent hedreigd gevoelt, is er een van groot wantrouwen, van beide 
zijden. Dit maakt elke oplossing uitermate delicaat en bijna onmogelijk. 
\Vat Zuid-Afrika naar mijn gedachte dringend nodig heeft, is allereerst 
een school systeem, dat de jonge Bantoe in zijn onlesbare dorst naar ont
wikkeling liefdevol en vertrouwend tegemoet treedt. Dat niet lacht om 
de volkomen natuurlijke resten van primitief bijgeloof, die nog in hem 
gevonden worden, maar dat waarachtig begrip heeft voor de geweldige 
ravage, die door de geforceerde en eenzijdige aanraking met de tech
nische kant van de westerse beschaving vanzelfsprekend in zijn innerlijk 
en ook in zijn sociale leven is aangericht. Dat gedragen wordt door een 
warm geloof, dat alleen van uit Jezus Christus en van uit de levensbegin-

die ons in Gods \Voord geopenbaard zijn, een nieuwe levensbasis 
in hem kan gegrond worden, waarop ook weer nieuwe idealen en verwach
tingen kunnen opgroeien. Dat ernstig wil werken aan die nieuwe, inner
lijke oriëntering die deze ontstamde, verwarde, ontwrichte mensen zo 
schreeuwend hehoeven. En van daarnit, maar ook alleen van daaruit kan 
dan voorzichtig gezocht worden naar een "eigensoortige ontwikkeling", 
die niet op een lagere trap behoeft te staan dan de westerse, maar die 
alleen maar een eigen kenmerk zal dragen. 

In een uiterst waardevol rapport van een commissie tot bestudering 
van het Bantoe-onderwijs wordt gezegd, dat het doel van dat onderwijs 
moet zijn "de ontwikkeling van een moderne, progressieve cultuur". 
Dat lijkt me veel te arm en te vaag. \Vel wordt dan in een volgende para-

daaraan toegevoegd, dat dat onderwijs een "heslist christelijk karak
ter moet dragen", maar er wordt weer te veel verzuimd, aan te geven, 
waarin dit christelijk karakter zal moeten bestaan 3). En omdat het onder-

in Afrika meer en meer geheel in handen komt van de Regering, 
vrees ik, dat er v;m dat heslist christelijk karakter ook niet veel komen 
zal. Hier is nodig fundamentele studie van wat de christelijke kerk aan 
de van een volk dat in zulk een hachelijke toestand van cultuur-

verkeert, bij elk vak van onderwij s te zeggen heeft als een 
Dat kan niet aan improvisatie worden overgelaten, maar het 

vordert sterke concentratie en principiële bezinning. 
Maar zelfs dat zal niet genoeg wezen. \Vanneer het er om te doen is, 

de Bantoe te helpen, dan zal ook noodzakelijk wezen, dat de 
meer ontwikkelden onder hen, in wier hart zich de gisting en verwarring 
het allersterkst doen gevoelen, de mogelijkheid ontvangen om in ver-

3) Report of the Corllmission on Native EducatioJt, 1949-1951. Chapter VIII. 1 en 2. 
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trouwelijk gesprek met blanke christenen, die voor hen voelen en die iets 
beseffen van onze schuld, geestelijke steun en leiding deelachtig te ,vorden. 
Er moeten deuren voor hen open staan. Ze moeten toegang hebben tot 
lezingen over onderwerpen, die hen interesseren. De kerkdeuren moeten 
voor hen niet altijd dicht zijn. Hun eigen predikanten hebben te weinig 
ontwikkeling genoten, dan dat ze in staat zouden zijn, in de verschrikke
lijke crisis waarin deze mensen verkeren, op de rechte wijze te helpen. 
Er moet mogelijkheid zijn de grondslag te vinden voor een nieuwe ver
trotlwensverhouding, waarin blank en zwart samen zinnen over wat er 
gedaan zal moeten worden. De gemiddelde Afrikaner is geneigd, als 
hij over het rassenprobleem spreekt, te veel zich bezig te houden met 
het verleden, toen op de "plaassen" , de hoerderijen, de hoer dikwijls een 
ware patriarch was voor zijn "werkvolk, maar men vergeet te veel, dat 
de moderne tijd met zijn mijnen en industrieën heel nieuwe problemen 
heeft meegebracht, en dat dié het zijn, die om oplossing schreeuwen. 

Daarom is, naar mijn gedachte, allereerst vereist, dat de muur van 
de "apartheid" als practische levenshouding radicaal doorhroken wordt. 
De blanke moet meer inzien, in wat voor onbeschrijfelijke nood de zwarte 
verkeert en hij moet meer ontferming over hem gevoelen. Ik \veet dat 
talrijke Afrikaners dit ten volle beseffen en dat verschillende predikanten 
geregeld in hun preken wijzen op de zonde van de onverschilligheid ten 
opzichte van de "kaffers". Maar bij het grote gros van de mensen treft 
men herhaaldelijk aan een houding van afkeer. Er is wel angst, soms 
zeer grote angst voor de "kaffers", maar er is maar heel weinig begrip 
en liefde. Het begrip "apartheid" is bij velen geworden het teken van 
een massale verdringing. Men wil deze "kaffers" verdringen uit het eigen 
leven, uit het eigen denken, omdat men bang voor hen is. Op deze 
grondslag is geen deugdelijke aanpak van het probleem te venvachten. 
\;\lanneer men met ontwikkelde Bantoe spreekt, hoort men van hen over 
de eindeloze vernederingen, waaraan ze in winkels en op straat en overal 
zijn bloot gesteld van de zijde van blanken, die ongevoelig en klein hun 
houding trachten te bepalen. Dit alles elekt men dan met het woord 
"apartheid", maar men vergeet dat men juist daardoor het ernstige streven 
van die christen-Afrikaners, wien het lot van deze zwarte volkeren ter 
harte gaat, doet mislukken, en dat men de ramp over zichzelf haalt. 

Samenvattend zou ik willen zeggen, dat de "apartheid" als streven 
om uiteindelijk te komen tot een gebiedsscheiding tussen de zwarte en de 
blanke bevolkingsgroep, niet op christelijke gronden behoeft veroordceld 
te worden, maar zelfs aanbeveling verdient. 

In deze tusscnperiode echter, waarin de Bantoe nog met de hlanken 
in één hedrijfsleven is opgenomen, en dus een partiële integratie plaats 
vindt, worden onder dit begrip "apartheid" gevoelens en practijken ge
dekt, die van uit het christelijk geloof en de christelijke liefde niet te 
rechtvaardigen zijn. 

Met name geldt dit van de "apartheid" als levenshouding, die alle 
vertrouwelijke omgang tussen de heide rassen onmogelijk maakt, en daar
door de omhoog komende, ontwikkelde Bantoe in een situatie brengt, 
waarin hij geen steun ontvangt van hlanke zijde in de geweldige morele 
en geestelijke crisis, waarin hij mee door onze schuld betrokken is. 

In het algemeen genomen (de uitzonderingen dus daargelaten) ont-
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breekt in Zuid Afrika te veel het begrip voor deze innerlijke crisis en 
droomt men zich de oplossing van het probleem nog te veel als iets 
dat door technische hulpmiddelen en een krachtig regeringsbeleid kan 
worden bereikt. Dit brengt mee, dat de kerk, de christelijke samenleving, 
die over talloze krachten beschikt om hulp te bieden, veel te weinig actief 
deelneemt aan de worsteling, die hier gestreden moet worden. 

En tenslotte: het komt mij voor, dat, wanneer de christelijk denkende 
en voelende Afrikaner ertoe zou kunnen komen door zijn "apartheid" als 
levenshouding heen te breken en zo mee te werken aan het ontstaan van 
een nieuwe vertrouwens-verhoudiug tussen blank en zwart, de kans op 
èen uiteindelijk slagen van wat de Regering beoogt, namelijk de gebieds
scheiding, niet belemmerd zou worden, maar juist belangrijk zou toe
nemen. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR G. KUYPERS 

De oorlog in Indo-China, die acht jaar geduurd heeft, is ten einde. 
De staten Laos en Can1bodja zijn er relatief goed afgekomen, doch de 
stáat Vietnam is door midden gedeeld. Naast een verdeeld Duitsland en 
een verdeeld Korea heeft de wereld nu dus ook een verdeeld Vietnam. 
Met dit verschil, dat voor Vietnam verkiezingen zijn vastgesteld, te houden 
.over ongeveer twee jaar. Terwijl vrije verkiezingen in Duitsland en Korea 
hoogstwaarschijnlijk een succes voor het Westen zouden opleveren, zouden 
vrije verkiezingen in Vietnam, thans gehouden, vrijwel zeker de commu
nisten aan de macht brengen. 

De in Genève getekende wapenstilstand werd beschouwd als een grote 
prestatie van de nieuwe Franse pret).1ier Mendès-France, die zich zelf 
een maand de tijd had gegeven. Waarom zijn Molotow en Tsjoe En Lai 
op zijn ultimatief getinte voorstellen ingegaan? In de eerste plaats was 
de regeling, waartoe Mendès bereid bleek, voor de communisten gunstig: 
ze kregen Noord-Vietnam meteen zonder· slag of stoot, plus een goede kans 
op Zuid-Vietnam later. Hoe zou men zo iets kunnen versmaden? Als 
Mendès heti tot iets dwong, dan was het daartoe, dat zij zonder verder 
dralen hun winst namen. Een tweede reden voor hen, om dat te doen, 
was de groeiende verbetenheid in de Verenigde Staten. Juist het o!1ge~ 
duld en de onzekerheid van de Amerikanen omtrent de verdere in Azië 
te voeren politiek hield voor de communisten risico's in, die zij niet meer 
durfden te nemen en ook niet meer behoefden te nemen. Met de grootst 
mogelijke tegenzin legde Washington zich bij de Geneefse regeling neer. 
En mocht Peking noch getwijfeld hebben aan de risico's van een verder 
tarten der Verenigde Staten, dan zal het daarvan genezen zijn, toen 
Amerikaanse jagers bij Hainan twee Chinese vliegtuigen neerschoten, die 
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reddingsoperaties hinderden, welke door de Amerikanen ondernomen wer
den nadat een Brits passagierstoestel daa.r was neergeschoten. 

Menigeen leidde uit Genève af, dat een "peaceful coexistence", een 
"vreedzaam-naast-elkaar-bestaan" mogelijk is. Malenkow toastte daarop 
tijdens een diner met Britse Labour-leiders te Moskou. Dit begrip is 
afkomstig uit het communistische woordenboek en betekent niet anders 
dan een toestand van betrekkelijke ontspanning, door de communisten in 
het leven geroepen met het oog op hun belangen. Maar sommigen leggen 
het uit als een duurzaam politiek beginsel. Zij menen, dat Moskou dat 
beginsel tracht toe te passen en dat Washington dat beginsel verwerpt. 
En zij menen dat na de sowjetisering van Oost-Europa, na de sowjeti
sering vat;J. China, na de burgeroorlog in Griekenland, na de oorlog in 
Korea, na de oorlog in Indo-China. 

Maar het duurzame politieke beginsel der communisten is dat der 
wereldrevolutie. Genève is geen resultaat van een beginsel, genaamd 
"peaceful coexistence", maar een ander woord voor een toestand, genaamd 
"peaceful coexistence". En die toestand is zeker niet in het leven geroepen 
door staatslieden, die er een vroom beginsel in schijnen te zien, zoals Eden 
en N ehroe, maar door staatslieden, die de communisten hun belang bij 
die toestand bijbrachten, zoals Dulles. 

Van Mendès-France kan men slechts zeggen, dat hij een realistische 
politiek voert. Regeren, zo heeft hij gezegd, betekent kiezen of delen. 
"Frankrijk," aldus Mendès, "moet zijn doeleinden beperken, doch ze be
reiken. Het moet een politiek opstellen, die misschien minder ambitieus 
is dan sommigen zouden wensen, maar waaraan het vasthoudt. Ons doel 
moet niet zijn een illusie van grandeur te geven, maar opnieuw een 
natie te maken, welker woord gehoord en eerbiedigd wordt." Als Frankrijk 
in geen acht jàar de strijd in Indo-China heeft kunnen winnen, dan moet 
het er mee ophouden. Als het de Tunesische nationalisten slechts kan uit
schakelen ten koste van een toenemende terreur, dan moet het hun auto
nomie geven. Als het jaren lang de Europese Defensie Gemeenschap 
traineert zonder iets anders te bereiken dan crisis in het Westen, dan 
moet het een besluit nemen, desnoods negatief. Kiezen of delen. 

De gevolgen van zulk een politiek zijn nog niet te overzien. Zij heeft 
de attracties, maar ook de gevaren van het simpele. Zo veroorzaakte de 
toegeeflijkheid in Tunis moordpartijen in Marokko. V rede in Indo-China 
kan burgeroorlog in Siam betekenen. Niet te ontkennen valt echter, dat 
Mendès-France onverwachts een hoognodige frisse wind door Parijs jaagt. 
Hij is de eerste staatsman van de Vierde Republiek, die niet schippert, 
niet op zijn vrees leeft, niet voor zijn partij werkt, de eerste, die het 
probleem der Franse economie centraal stelt. Op dit gebied is hij expert. 
Hier zal hij zijn grootste verdienste voor Frankrijk kunnen verwerven; 
het land welks naam de zes eeuwen geleden uit Portugal gevluchte Joodse 
familie Mendès achter haar naam voegde in onderscheiding van familie
leden, die naar andere landen de wijk namen. De plotseling zeer dociel 
geworden Franse Assemblée heeft hem de gevraagde volmachten gegeven. 
De toekomst zal leren, wat hij er mee bereikt. 

Frankrijk, zo heeft hij gezegd, is het enige land, welks productie in een 
volle generatie niet is vooruitgegaan. Zijn productie-middelen zijn ver-

""' 
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ouderd. Sinds veertig jaar is er geen huizenbouw van belang geweest. 
Overheid en burgers geven te veel uit voor onproductieve doeleinden. Ge
nationaliseerde bedrijven werken steeds met verlies. De sociale wetten 
bevorderen de productie niet, doch drukken haar. Als de boeren te veel 
wijn produceren, moeten zij er mee ophouden. Als er industrieën zijn, 
die alleen met subsidies en tarievenprotectie gaande kunnen worden ge
houden, dan moeten ze verdwijnen. Lonen moeten worden verhoogd naar
mate de productiviteit stijgt, al is het bedrijfstakgewijze. 

Wat Frankrijk betreft is er dus grond voor matiging van pessimisme. 
Er was de laatste maanden ander goed nieuws. Engeland en Egypte 
parafeerden een accoord tot ontruiming van het gebied langs het Suez.
kanaal binnen twintig maanden. Daarmede zal het zeventigjarige ontvoog
dingsproces van Egypte voltooid zijn en wel aldus, dat er voor het Westen 
een vriend is gewonnen. Voor zeven jaar geldt, dat de Britse troepen 
naar de door burgers onderhouden bases mogen terugkeren in geval van 
een aanval op Turkije of één der acht Arabische staten. 

Ook de betrekkingen tussen Engeland en Perzië werden op bevredi
gende wijze geregeld door een accoord betreffende de destijds door 
Mossadegh genationaliseerde Britse olie-industrie. Afgezien van de pro
ductie voor Perzisch gebruik, zal de exploitatie geschieden door een inter
nationaal consortium, waarin de Anglo-Iraanse een aandeel van veertig 
procent houdt. De nog al ingewikkelde financiële regeling komt hierop 
neer, dat Perzië de helft van de winsten geniet. Dat is het gebruikelijke 
tarief in het nabije Oosten, dat Mossadegh ook zonder zijn wilde politie\<: 
had kunnen bereiken. De enige vrucht van die politiek is per saldo, dat 
Perzië çle nominale eigenaar der installaties is. Het Westen heeft d~ 
Perzische olie niet nodig, maar laat ze gaarne vloeien, omdat het stabili
sering betekent in een labiele hoek van de wereld. 

De Duitse bondskanselier Adenauer kreeg ernstige tegenslagen. Dr Otto 
John, hoofd van een belangrijk inlichtingenbureau, genaamd "Bureau 
tot Bescherming van de Grondwet", week vrijwillig uit naar Oost-Berlijn 
en Bonn wilde het niet geloven, totdat J ohn een persconferentie hield, 
waar Westerse j ournaliste,n hun conclusies konden trekken. J ohn be
weert, dat Amerika een oorlog voorbereidt, dat Adenauer de nazi's weer 
aan de macht heeft laten komen en dat zijn eigen geste een bijdrage is 
tot het herstel van Duitslands eenheid, die door de EDG, het ideaal der 
Duitse militairisten, wordt verhinderd. Deze bekende aantijgingen worden 
niet waarschijnlijker, omdat J ohn het zegt, en dat er idealistische over
lopers zoals J ohn bestaan behoeft ons na de gevallen Hiss, Fuchs, Burgess 
en MacLean niet meer te verbazen. Wat wel verbazing wekt, is dat 

. iemand als J ohn zo'n post bekleedde. De niet-communist Dertinger, die 
ook meende, dat men in Oost-Berlijn kon werken en van minister van 
buitenlandse zaken gedetineerde werd, is intussen veroordeeld tot vijftien 
jaar dwangarbeid wegens een complot met het Westen. 

Verder openbaarde zich in het welvarende West-Duitsland een opmer
kelijke arbeidsonrust. Nutsbedrijven in Hamburg en metaalindustrieën in 
Beieren werden getroffen door stakingen, zoals de Duitsers in geen twintig 
jaar meer gezien hadden. De ijverige Duitse loontrekker eist zijn aan
deel in de toeneming van de welvaart en met belangstelling ziet de buiten
wereld toe, of en hoe het hem gegeven wordt. 
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In Guatemala werd een regering omvergeworpen, die van president 
· Arbenz Guzman, welke de Verenigde Staten de laatste maanden in toe·· 
nemende mate geïrriteerd had wegens haar communistische instelling. 
Deze geïrriteerdheid ging zo ver, dat Washington op een gegeven ogen

<blik aan verschillende zeevarende naties het ongehoorde voorstel deed, 
toe te stemmen in een Amerikaanse controle van schepen op wapenzen
dingen, uit te voeren op volle zee. Toeh een invasie-legertje onder kolonel 
Armas Guatemala binnenviel, wist Amerika deze zaak uit de V eiligheids-

, raad te houden, hetgeen het geweten schokte niet alleen van Attlee, die 
vond dat aggressie aggressie was. Hoe moeilijk is toch de politiek te ver
. enigen met de n1oraal. En indien men daarin al slaagt, hoe gelijkt deze 
·moraal in sommige opzichten dan op de communistische. Het de middelen 
· heiligende doel in Guatemala- was de liquidatie van een onmiskenbaar com
munistisch bruggenhoofd, gevaarlijker nog dan indertijd Brits-Guiana. 
\i\Telnu, het doel is bereikt. Intussen is het nog maar nauwelijks tien jaar 
geleden, dat een Guatemalaanse Indiaan niet meer verdiende dan een 

·dubbeltje per dag en ook nu nog kan twee-derde der bevolking lezen 
·noch schrijven : dingen, die men nooit moet vergeten, 

De Koreaanse president Syngman Rhee hield in het Amerikaanse 
· Congres een rede, die uniek was door haar onverbloemde taal en harde 
. logiça. Rhee pleitte voor een preventieve oorlog, te voeren vóórdat het 
'Kremlin voldoende waterstofbommen heeft om Amerika. bij verrassing 
·te vernietigen. Die oorlog zou in Azië moeten beginnen. Rood China is 
een monster met lemen voeten, Zuid-Korea en Formosa kunnen het om
stoten, indien de, Amerikanen slechts helpen ter zee en in de lucht. Zouden 

:de Russen ingrijpen, dan zou dat een "excellente" gelegenheid zijn, hun 
·productie-centra te -verwoesten. Eisenhower verklaarde later op een 
persconferentie, dat een preventieve oorlog ondenkbaar was. De Ameri

. kanen luisterden zwijgend, hoewel niet zonder respect, naar de grijze 
;Koreaan. Zij piekerden over zijn wo9rden, zochten vergeefs naar tegen
argumenten en kwàmen tot de conclusie: "Neen, dat nooit" . 

.' 15 Augustus 1954. 

* 
BOEKBESPREKING 

Prof. Dr H. BRuGMANS, Crisis en Roeping van het West en. 
Twee en een halve eeuw Europese culttmrgeschiede'JI!is. 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1952. 
XIV + 657 blz. Prijs j 16.90. 

Aan de vele werken, die zich bezig houden met de crisis van onze cul
tuur, heeft Prof. Brugmans, de rector van het Europa-college te Brugge, 

·er een toegevoegd van respectabele omvang. Van de meerderheid van zijn 
soortgenoten onderscheidt het zich, doordat het niet een filosofische, theo
logische of sociologische, maar een historische studie is. De ondertitel 
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duidt de inhoud juister aan dan de hoofdtitel, al is het waar, dat de schets 
van de Europese cultuurgeschiedenis sinds einde 17de eeuw, die de eerste 
vier hoofdstukken vult, haar afsluiting en bekroning vindt in het laatste, 
dat over heden en toekomst handelt. Terecht stelt de auteur zich op het 
standpunt, dat de huidige gesteldheid van onze cultuur alleen verstaan 
kan worden, wanneer men haar ziet als stadium van een ontwikkeling, 
die eeuwen geleden aanving, en als resultante van een langdurig proces. 

Er valt in dit boek zeer veel te waarderen. 
Het is geschreven op een wijze, die de aandacht voortdurend vasthoudt, 

hi een heldere en vloeiende stijl. Ook de indeling - bij deze verwarrend 
rijke stof geen geringe moeilijkheid - is duidelijk en doeltreffend. Ach
tereenvolgens groepeert de auteur de verschijnselen onder de drie noemers 
:V er lichting, Romantiek en Realisme. Aan elk van deze grote fasen in de 
ontwikkelingsgang. van het westerse denken en voelen wijdt hij een af
zonderlijk hoofdstuk, waarbij hij niet verzuimt te wijzen op de geleidelijke 
overgangen en de nimmer . ontbrekende tegen- en onderstromingen. Men 
ka:n hem niet kwalijk nemen, dat hij voor zijn vierde hoofdstuk, dat de 
tijd van ongeveer 1880 tot de eerste wereldoorlog behandelt, zich verge
·noegt met het weinig zeggende opschrift "De wereld van gisteren", want 
:inderdaad is juist het gemis aan de overheersende idee kenmerkend voor 
·deze chaotische periode. Het vijfde en laatste hoofdstuk, onder de titel 
·"Crisis en Roeping", duidt enkele typerende verschijnselen aan van het 
·jongste verleden, om te besluiten met de conclusie, waartoe zijn onder
:zoek de schrijver gebracht heeft. 
: Ik kan mij niet voorstellen, dat iemand dit boek na lezing uit handen 
legt zonder verrijking van kennis en inzicht, en zonder bewondering voor 
Brugmans' beheersing van deze ingewikkelde materie. Korte, maar tref
fende citaten getuigen van zijn vertrouwdheid met de behandelde figuren 
·en van een verbazingwekkende belezenheid. Hij geeft geen dorre analyse 
·of abstracte generaliseringen, maar ontwerpt, met een overvloed van 
typerende détails en puntige formuleringen 1), een kleurrijk tafereel, dat 
niettemin de wezenlijke trekken van het verloop der Europese beschaving 
duidelijk doet uitkomen. 

Intussen, al ben ik met dit werk zeer ingenomen, ik heb ook bezwaren. 
·Kan dat trouwens anders ? Het onderwerp is zo veelomvattend, dat zelfs 
de meest encyclopedische kennis er bij te kort schiet, en tegelijkertijd zo 
<vatbaar voor verschillende interpretaties, dat in elke behandeling, die meer 
.is dan een blote opsomming, een sterk subjectief element onvermijdbaar 
is. Aan zijn persoonlijk karakter dankt Brugmans' boek zijn stimulerende 
werking, maar het is tevens zijn zwakke zijde. 
' In de eerste plaats wijs ik op enkele onjuiste of dubieuze uitspraken 
betreffende punten van ondergeschikt belang, zoals waarschijnlijk elke 
vakman er op zijn gebied wel vinden zal. Onjuist acht ik het b.v., de 
conservatieve Ranke een "liberale tijdgenoot" van Marx te noemen (336). 
Dezelfde Ranke heeft nooit geschreven, dat hij alleen maar wilde nagaan, 

1) Vgl. een uitspraak als deze: "In de maatschappelijke strijd was het Socialisme, 
na een begin van grote scheppende kracht, ernstig gehavend· door de nachtvorst van 
:het Marxisme, deze wijsgerige val waarin men aangetrokken wordt door een smakelijk 
èconomisch lokaas" (535). Een uitlating, die tevens het (personalistisch-socialistisch) 
standpunt van de schrijver typeert. 
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hoe het in het verleden "recht eigentlich" is geweest (378), al heeft men 
{ook de schrijver van deze recensie heeft zich daaraan schuldig gemaakt!) 
hem vaak zo geciteerd ; in de oorspronkelijke passage 2) ontbreekt het 
woord "recht". Evenmin klopt de bewering, dat de Duitsers "na 1860 het 
bronnen-onderzoek ter hand nemen" met hun M omtmenta Gernzaniae 
historica (378) ; het eerste deel van deze serie verscheen reeds in 1826 en 
werd vóór 1.860 door tientallen andere gevolgd. Misleidend is het, om 
iets anders te noemen, wanneer zonder nadere uitleg Rousseau als een 
"Calvinistische moralist" wordt aangeduid (197). 

Van ernstiger aard zijn tekortkomingen, die samenhangen met Brug
mans' waardering van de symptomatische betekenis der cultuurverschijn
selen. Hier is duidelijk te merken, dat de litteratuur zijn eigenlijke studie
terrein is. Zeker, hij betrekt ook de wetenschap (zij het veel meer de 
geestes- dan de exacte wetenschappen) in zijn betoog. Eveneens schenkt 
hij aandacht aan de sociale en de politieke ontwikkeling, al beperkt zijn 
belangstelling zich, wat de eerste betreft, nagenoeg geheel tot socialisme 
en marxisme, en komt nauwelijks aan de orde, dat ook andere politiek
sociale denkbeelden zijn verkondigd en toegepast, die mede het karakter 
van onze cultuur bepalen. Evenmin - en in verband met heel de nog te 
vermelden strekking van het werk is dit wel de meest bevreemdende 
leemte - krijgt het religieus gehalte van de cultuuruitingen de behan
deling, die het toekomt. Dat. de schrijver zich niet met theologische kwes
ties inlaat, kan men desnoods billijken, maar niet, dat de godsdienstige 
gezindheid van de Verlichting slechts zeer terloops ter sprake komt (308) ; 
dat de romantische religiositeit in luttele pagina's wordtafgedaan(251 v.v.); 
en dat Schleiermacher, wiens optreden zo belangrijk is geweest voor de 
verhouding van het christendom tot de moderne cultuur, niet meer dan vijf 
regels (279), Reine daarentegen evenveel bladzijden toegemeten krijgt 
(287 v.v.). Hier ligt een wanverhouding, die te meer opvalt, omdat de 
auteur blijkens zijn slothoofdstuk de relatie van cultuur en religie uiter
mate gewichtig acht. Men had mogen verwachten, dat hij die ook in de 
voorafgaande hoofdstukken centraal had gesteld. 

Gelijk gezegd, de Ietterkunde heeft zijn bijzondere aandacht. Nu is het 
ongetwijfeld waar, dat in de kunst, en m. n. in de litteratuur, een be
schaving verscheidene van haar essentiële trekken openbaart. Men over
schatte dit echter .niet. Het levensgevoel van een tijd vindt tenminste even
zeer langs andere kanalen zijn uitdrukking. Andererzijds zijn kunstenaars, 
ook grote kunstenaars, lang niet altijd representatief voor de periode, 
waarin zij leven, daar in elke artistieke schepping het individuele moment 
een belangrijk, vaak een overheersend aandeel heeft. 

Zo lijkt het mij tamelijk willekeurig, dat hier als "de grote figuren" 
(602), die het karakter van de eerste helft der 20ste eeuw moeten de
monstreren, J oyce, D. H. Lawrence, Pirandello en Kafka optreden. Af
gezien van de vraag, of men, als het nu beslist litteratoren moeten zijn, 
niet met evenveel recht anderen kan kiezen (Gide, Thomas Mann, Aldous 
Huxley, Hemingway), mag van de genoemden toch ten hoogste gezegd 

2 ) Sammtliche W erke, Bd 33-34, S. VII. Ook enkele andere citaten zijn slordig, 
en blijkbaar tweedehands. Zo luiden de befaamde regels uit Bilderdijk's Afscheid 
.niet: "In 't verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal" (247), maar: "In 't 
voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal." 
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worden, dat zij bepaalde tijdstendenties representeren. Wie juist hen 
naar voren schuift als vertegenwoordigers bij uitstek van onze beschaving, 
heeft zich vooraf reeds een opinie gevormd omtrent hetgeen die beschaving 
in het bijzonder typeert, àf hij veralgemeent ten onrechte het beeld, dat 
de lectuur van deze schrijvers te voorschijn roept. En wie zal beslissen, 
of men hier met voorbijgaande modeverschijnselen te doen heeft, dan wel 
met blijvende essentialia? Men denke aan de gangbare Kafka-cultus. Hoe 
merkwaardig en belangrijk deze figuur ook is, het klinkt toch wel rijkelijk 
overdreven, dat onze tijd eenmaal de eeuw van Kafka zal heten (616). 

Hoeveel subjectiefs in dit alles schuilt wordt vooral zichtbaar, wanneer 
Brugmans handelt over de letterkunde, die hij als romanist van professie 
het best kent en het meest bemint, nl. de Franse. Dan hoort men uit
latingen als deze, dat "de mensheid" Flaubert "altijd eerbiedig bewon
deren" zal (375); dat eind 19de eeuw Zola "als de grootste Europese ge
stalte voor ons staat" ( 404) ; en dat "Les fleurs du Mal" van Baudelaire 
"de belangrijkste bundel" is "die tijdens de Negentiende Eeuw in Europa 
verschenen is" ( 461 ). Het is alles wel zeer boud gesproken! 

De overschatting van al wat Frans is vindt haar bekroning in de uit
spraak, die het "een noodlottige verschuiving" noemt, dat na 1870 Frank
rijk de culturele hegemonie in Europa kwijt is geraakt, zonder dat daar~ 
voor een andere in de plaats trad. Hier leiden zijn liefde voor Frankrijk 
èn voor een verenigd Europa de schrijver op een dwaalspoor. Men kan 
twisten over de vraag, of de culturele hegemonie van één natie heilzaam 
is, maar dat die van Frankrijk het 11iet is geweest, lijdt weinig twijfel. 
Althans voor wie, met Brugmans zelf, van mening is, dat de ziekte van 
onze cultuur ten diepste bestaat in het verloren gaan van de christelijke 
normen, zonder vervanging door nieuwe. Mij dunkt, in dit afbrokkelings
proces, dat twee en een halve eeuw geleden met volle kracht is ingezet, 
heeft juist Frankrijk een leidende rol vervuld, zoals ook daar thans de ont
kerstening der samenleving het verst is voortgeschreden. 

Met deze opmerking raken we het laatste gedeelte van het werk Dit 
bevat een radicale kritiek op onze cultuur. Haar historie is die van de 
"humanistische zelfbevrijding en zelf-vernietiging" (615). Was Europa 
omstreeks 1900 reeds "decadent, normloos, koortsig en zelfzuchtig" ( 485), 
na 1914 volgde de chaos. "De geestelijke ontwrichting van eeuwen nam 
de vorm aan van een wereld-catastrofe. Een tijdperk van oorlog, revolutie, 
inflatie en dictatuur trad voor Europa in, tenvijl het geen gemeenschappe
lijk geloof meer had om aan vast te houden in het waanzinnige tumult" 
(551). 

Er staan in dit slothoofdstuk vele treffende en behartigenswaardige 
opmerkingen. Ze zijn echter meer negatief dan positief van strekking. 
Wel ziet de schrijver enkele hoopvolle tekenen: de filosofie van Bergson, 
het zionisme, en het "christelijk Réveil", waartoe hij rekent Ç.e activiteit 
van het Leger des Heils, enkele geïsoleerde roomse radkalisten als Léon 
Bloy, Péguy, Chesterton, en op sociaal gebied de beweging die is ingezet 
met Rerum N ovarum. Maar dit christelijk tegen-offensief kan zich slechts 
langzaam ontplooien, en veelal alleen in conflict "met de georganiseerde 
massa der geloofsgenoten." 

Ik laat nu daar het typerend-subjectieve in deze keus van verblijdende 
symptomen. Evenals Brugmans ben ik van mening, dat de kwaal, \vaar-



276 BOEKBESPREKING 

aan onze beschaving vooral laboreert, het gemis is aan een gemeenschap
pelijk geestelijk fundament. Maar het is jammer, dat hij zich niet positiever 
uitspreekt over de enige mogelijkheid van herstel. Het maakt soms de in
druk, alsof hij de religie alleen wil beschouwen in haar functie ten aan
zien van de cultuur, niet als een hoger goed op zichzelf. Het zou dan met 
Europa weer in orde zijn, als het een allen verbindende idee, een geloof 
hervindt, onverschillig welk, het christendom of een nieuwe godsdienst. 
Zoals de inleiding (X v.) zegt: "Geen cultus zonder religie, waa:r;bij dat 
laatste woord genomen wordt in de letterlijke betekenis van: dat wat samen 
bindt. Geloof aan de Heiland kan het zijn, of aan het Wereldrijk (Urbs 
et Orbs), of aan de verlossende kracht van Rede en Onderzoek, of aan de 
\lif ereldrevolutie, zoals ze een generatie lang in het moderne Rusland heeft 
geleefd. Maar wat beschavingen gezond houdt, is altijd : geloof." 

Ik zal niet ontkennen, dat in deze stelling een kern van waarheid schuilt. 
Maar men kan er alle kanten mee uit. Op het internationaal humanistisch 
congres te Amsterdam in 1952 heeft Julian Huxley dezelfde zienswijze 
ontvouwd, maar hij verbond er een pleidooi aan voor een zuiver natuur
·lijke, op de wetenschap gebaseerde religie. 

Inderdaad kan niemand hier aan een keuze ontkomen. Als ik goed 
lees, ·heeft ook Brugmans die keuze gedaan, en wel in deze zin, dat hij 
ten slotte toch alleen heil verwacht van een terugkeer tot het geloof in 
Christus, niet als een voorbeeldig mens, maar als de Zoon Gods en de 
Verlosser. Ik denk aan. zijn luitiek op het 19de eeuwse modernisme 
(515 v.v:) en aan zijn afwijzing van het religieuze humanisme à la Stefan 
George als nieuw heidendom (466 v.v.). Maar het is ernstig te betreuren, 
dat hij zich op dit punt niet heeft uitgesproken op een wijze, die alle 
twijfel onmogelijk maakt. Het zou niet alleen aan zijn therapie, maar ook 
,aan zijn diagnose nog sterker overtuigingskracht hebben verleend. 

Ik moet deze recensie, die niet te uitvoerig mag worden, beëindigen. 
Zij moge prikkelen tot de lectuur van dit boek, dat met zoveel kennis van 
zaken en op zulk een levendige wijze de onmetelijke rijkdom èn de diepe 
·armoede van onze cultuur voor ogen stelt. Ondanks alle kritiek handhaaf 
ik mijn bewondering voor deze prestatie. 

H. Sl\HTSKAMP 

Prof. Mr R. KRANENBURG, Inleiding in het Nederlands 
Administratiefrecht. Tweede druk bewerkt door Prof. 
Mr vV. G. Vegting. H. D. Tjeenk Willink en Zonen 
N.V. Haarlem 1951. Geb. f 12.90. 

Ik moge dit boek, geschreven door de ene hoogleraar en bewerkt door de 
andere, hkr beoordelen zonder telkens na te gaan, of het betreffende ge
deelte van de een of van de ander afkomstig is. 

In de eerste paragraaf wordt als administratiefrecht beschouwd : de 
speciale wetten en verordeningen, regelende de samenstelling en speciale 
bevoegdheden van organen der openbare lichamen, waarna dit nog aldus 
wordt uitgewerkt: het ambtenarenrecht, met inbegrip van het ambtenaren
pensioenrecht, de Dienstplichtwet, de regelingen hereffende het onderwijs 
in zijn verschillende geledingen, de sociale wetgeving, Woningwet, Land-
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àrbeiderswet, Armenwet, enz. enz. Daarbij wordt voorts nog opgemerkt, 
dat zich in de omvangrijke stof dier normencomplexen al een verdere diffe
rentiatie heeft afgetekend. Gedoeld wordt op het belastingrecht en het 
arbeidsrecht, welke zich tot zelfstandige "vakken" zouden hebben ont
wikkeld. 

Waar Kranenburg in zijn ·werk Het Nederlandse Staatsrecht als staats
recht slechts beschouwt hetgeen betrekking heeft op de hoofdzaken van het 
staatsbestel : grondwet en organieke wetten, zou men dan ook verwachten, 
dat een mede van deze auteur afkomstig boek over het administratiefrecht 
wel een zeer grote omvang zou hebben. Het tegendeel blijkt echter het geval 
te zijn. Dit boek telt niet meer dan 287 bladzijden, inclusief de registers. 

Zelfs al houdt men er rekening mede, dat het in dit werk slechts gaat over 
pet algemeen deel van het administratiefrecht, dan is bij de hier voorgestane 
afbakening van de stof deze omvang toch zeer beperkt. 

Wat omvat nu dit algemeen deel? Vier onderdelen, t.w.: I. de rechtsvor
men der bestuurshandelingen; II. het administratief personenrecht; lil. het 
administratief zakenrecht; IV. de administratieve rechtspraak en de aan
sprakelijkheid van de staat. 

Op punt I kom ik nog uitvoeriger terug. Wat de andere onderdelen 
petreft moge vooraf nog het navolgende worden opgemerkt. 

Onder het administratief personenrecht verstaat het boek het ambte
narenrecht Nu laat ik hier buiten beschouwing, dat volgens mijn eigen 
opvatting dit ambtenarenrecht, voorzover daarin de status, de bevoegd
heden en de verplichtingen van de ambtenaar worden geregeld, tot het 
staatsrecht is te rekenen. Doch wel zij het mij vergund op te merken, dat 
onder een administratief personenrecht wel meer behoort te worden ge
bracht dan het ambtenarenrecht. De ambtenaren vormen toch als regel 
slechts het hulppersoneel voor de bestuurders, zodat het te beperkt moet 
worden geacht, slechts de voor hen geldende regels te bezien. Zijn dan 
de besturende organen, hetzij colleges hetzij eenhoofdige organen, niet 
evenzeer belangrijk of nog veel meer? Of rekent het boek deze tot het 
staatsrecht ? Maar wordt de afsplitsing dan niet te willekeurig? 

Ook kan men nog de vraag stellen, waarom nu het ambtenarenrecht 
tot het algemeen deel van het administratiefrecht zou behoren en waarom 
niet tot het bijzonder gedeelte, zoals het onderwijsrecht, het armenrecht e.d. 

Wat het personenrecht aangaat kan men voorts nog denken aan vragen 
als deze: of het voor een appellant nodig is, dat hij meerderjarig is om 
zijn beroepsrecht te kunnen uitoefenen; wanneer men als belanghebbende 
is aan te merken e. d. 

Onderdeel lil : het administratief zakenrecht, behandelt niet anders dan 
het publiek domein. Op blz. 12 wordt het object van het zakenrecht als 
volgt verklaard: zakm, welke voor de collectieve behoeften-voorziening 
moeten worden aangewend. Zo bezien, maakt het publiek domein toch 
inaar een klein deel van deze zaken uit. Moeten hier niet evenzeer onder
werpen aan de orde komen als belastingen, retributies, de financiële ver
houding tussen Rijk enerzijds, provincie. en gemeente anderzijds, begro
ting en rekening enz. ? De constatering, dat het belastingrecht een afzon
derlijk val<; geworden is, mag geen reden zijn de belastingen hier maar 
geheel weg te laten. · · · · · 
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Onderdeel IV bevat vooreerst de administratieve rechtspraak. Er zij 
evenwel op gewezen, dat dit onderwerp evenzeer wordt behandeld in 
Kranenburg's werk over het staatsrecht (blzz. 417-453 van de zevende 
druk). Hoe men de onderscheiding tussen staats- en administratiefrecht ook 
moge trekken, het moet toch onbevredigend aandoen, dat dan bij beide 
eenzelfde materie uitvoerig wordt bezien. M. i. valt dit anderdeel der 
rechtspraak inderdaad onder het staatsrecht evenals de andere takken 
dezer functie. 

Terecht worden tot het administratiefrecht gerekend de staatsaansprake
lijkheid en het administratief procesrecht (§§ 8 en 9). 

Ik kom thans terug op de rechtsvormen der administratieve handelingen. 
In het betreffende hoofdstuk wordt om te beginnen uitvoerig gehandeld 
over "vormen van medewerking van het bestuur; concessie en vergunning" 
(blzz. 15-50). Hier worden wel belangwekkende beschouwingen aan dit 
onderwerp gewijd, doch ik meen, dat het niet een materie betreft, waar
aan men bij de behandeling van de bestuursvormen in de eerste plaats 
zou denken. 

Dit is wel het geval met de dan volgende § 2 : Enige algemene vragen 
en beginselen met betrekking tot de administratieve rechtshandelingen. 

Hierin wordt vooreerst de wetmatigheid van het bestuur behandeld. 
Daarbij . wordt dan aandacht geschonken aan de gebreken, welke een be
schikking kan vertonen, met . de daaruit voortspruitende rechtsgevolgen. 

Tegen deze opzet moet al dadelijk dit bezwaar worden gemaakt, dat 
het onjuist is aan de bestuurshandeling slechts de toets der wetmatigheid 
aan te leggen. Men heeft hier weer te doen met een overschatting van 
het wetgevend kunnen. 

Uiteraard zal een beschikking nimmer met een wet in strijd mogen zijn. 
In dezelfde mate als de burger is ook de overheid gehouden het ge
schreven recht in acht te nemen. Helaas wordt dit tegenwoordig wel eens 
vergeten! 

Het is echter niet voldoende, dat de wet wordt nageleefd. Bij het ver
richten van bestuursdaden zal men steeds zo hebben te handelen, dat men 
rechtens geheel verantwoord is. Zelfs als het geschreven recht ontbreekt, 
zal toch het recht het handelen moeten bepalen. 

Hoe beperkt in het voor ons liggend werk de wetmatigheid wordt 
opgevat, blijkt, wanneer deze wordt geplaatst tegenover de doelmatigheid. 

Op blz. 72 lezen we nl., dat het in beroep oordelende orgaan een be
schikking soms ook kan vernietigen om andere redenen dan wegens strijd 
met de wet, nl. als het de doelmatigheid daarvan laat medewegen. Dan 
kan volgens de schrijvers de rechtskracht worden aangetast van een be
schikking, die, juridisch gezien, geen enkel gebrek vertoont. 

Hiertegen moet toch ernstig bezwaar gemaakt worden. \Vanneer een 
beschikking ondoelmatig is, dan is er evenzeer een gebrek aanwezig als 
wanneer zij strijdt met een wettelijke bepaling. Het feit, dat deze laatste 
er nog niet is, betekent slechts, dat de belangenafweging i. c. nog niet 
door de wetgever heeft plaats gehad. Zij dient derhalve verricht te worden 
door het handelende orgaan zelf. 

Onder B van § 2 wordt de formele en de materiële rechtskracht van 
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de bestuurshandeling behandeld. Over dit uitermate moeilijke onderwerp 
worden belangrijke dingen gezegd. Dit neemt niet weg, dat ik hier en 
daar toch wel een vraagteken meende te moeten plaatsen. Zo leest men op 
blz. 72 o. m., dat de rechtskracht aan een beschikking kan worden ont· 
nomen, wanneer een rechter of een hoger administratief orgaan in beroep 
de beschikking vernietigt. Dit is m.i. bepaald onjuist gezegd. Een be· 
slissing, welke appellabel is en nog in beroep in behandeling is, hééft 
immers nog geen rechtskracht. Zij zal deze eerst verkrijgen, als zij in 
beroep bevestigd wordt. 

Een en ander moet bij het gebruik van dit boek wel tot voorzichtigheid 
manen. In De Economist van 1952 afl. 2 heeft Prof. Valkhoff Kranen· 
burg-V egting speciaal aanbevolen voor economen. Het is mij helaas niet 
gelukt de bijzondere waarde van het werk voor deze categorie te ont
dekken. M.i. liggen er, gelet op het vorenstaande, juist voor niet-juridisch 
geschoolden, nogal voetangels en klemmen in. 

Ten slotte nog de vraag, welke waarde dit boek heeft als men het beziet 
van christelijk standpunt uit. Men kan natuurlijk menen, dat het admini
stratiefrecht zó technisch is, dat er voor een toetsing in dit opzicht geen 
plaats is. Men bedenke echter, dat er geen enkel terrein van de weten· 
schap te denken is, dat ten aanzièn van het christendom neutraal zou zijn. 

Zo kan men bv. stellen, dat het christelijk beginsel o. m. medebrengt, 
dat het besturen steeds de toets van het recht kan verdragen, ook als het 
geschreven recht geheel of ten dele zwijgt. M. i. schiet het boek in dit 
opzicht zeker te kort, doordat het, gelijk bleek, slechts onderscheidt tussen 
wetmatigheid en doelmatigheid. 

Ook de onderscheiding tussen gave en gebreHige beschikking is, daar
gelaten nog, dat zij juridisch irrelevant is, niet aanvaardbaar, wanneer 
inen er oog voor heeft, dat geen enkele beschikking, als zij.nde mensen
werk, geheel zonder gebreken kan zijn. Eveneens in dit opzicht n).oet 
derhalve een reserve met betrekking tot dit boek worden gemaakt. 

DR J. R. STELLINGA 

Prof. Mr P. BoRST, K.artelcontrole. Administmtie of Rechter. 
Uitgave H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem. 

Aan de Tweede Kamer is bU Koninklijke Boodschap van 24 N ovem
ber 1953 aangeboden een ontwerp Wet Economische Mededinging, waarin 
wettelijke voorschriften worden geformuleerd betreffende "overeenkomsten 
of burgerrechtelijke besluiten, waarbij de economische mededinging tussen 
eigenaren van ondernemingen wordt geregeld". 

Deze materie vond het eerst een wettelijke regeling in de \i\Tet op het 
algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemersover
eenkomsten 1935, en vervolgens in het Kartelbesluit 1941, bij welk laatste 
in de geest der toenmalige machthebbers de overheid eigener beweging 
èen regeling kon opleggen. 

Over deze voor het economisch leven uiterst belangrijke materie heeft 
Prof. Mr P. Borst, buitengewoón hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
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een studie van 45 blzz. geschreven, waarin verdedigd wordt de ~ op zich 
zelf voor een rechtsstaat prima vista moeilijk te bestrijden - stelling,· 
dat de beslissing der vraag of een bepaalde kartelovereenkomst moet wor
den aangetast, van de nodige waarborgen voor objectiviteit en rechts
zekerheid moet zijn voorzien, welke waarborgen naar des schrijvers oor
deel hierin dienen gezocht dat de rechter en niet de administratie de be
slissing geeft. 

MededingingsregeHngen moeten volgens het wetsontwerp binnen een 
maand na het aangaan aan de minister worden meegedeeld, die ze dan 
onder bepaalde voorwaarden voor drie jaar algemeen verbindend kan ver
klaren, gehoord de "Commissie Economische Mededinging", maar ook 
kan - en dit is het in de brochure besproken punt - indien het algemeen 
belang dit .naar het oordeel der Kroon vereist bij gemotiveerde algemene 
maatregel van bestuur onverbindendverklaring van de overeenkomst of 
van bepaalde bepalingen, al dan niet voorwaardelijk, geschieden. Wanneer 
men ziet dat de Memorie van Toelichting in het bijzonder het optreden 
tegen ondernemersafspraken als resultaat van het wetsontwerp verwacht 
en op de voorgrond stelt, volgt reeds hieruit, dat de schrijver de kern 
van het wetsontwerp onder de loupe neemt. 

Nadere omschrijving van gronden voor onverbindendverklaring geeft 
het ontwerp niet en de Memorie van Toelichting noemt als zodanig enun
tiatief: ongewenste prijsvaststelling in het kader van het algemeen loon
en prijsbeleid; belemmering der efficiente ontwikkeling van productie en 
distributie; ongemotiveerde aantasting van de vrijheid van bedrijfsuit
oefening en. van de rechtszekerheid; inschakeling van geen economisch 
nuttige functie vervullende schakels; en boycot van bepaalde onder
nemingsvormen. 

Het eerste van deze voorbeelden houdt nauw verband met economisch
politieke bedoelingen der Regering; de andere zijn samen te vatten onder, 
de noemer van wat in het maatschappelijk verkeer behoort, redelijk en 
billijk is. 

Evenwel schijnt juist het eerstbedoelde punt, zolang lonen en prijzen 
speciaal object van overheidszorg zijn, veeleer aangewezen op een andere 
regeling door de overheid dan via onverbindendverklaring van overeen
komsten, welker met loon- en prijsbepalingen der overheid strijdige in
houd ipso facto buiten effect zou zijn. 

Zodat dan, ook naar de Memorie van Toelichting, slechts het critet:ium 
blijft: al dan niet behoorlijk, redelijk en billijk. 

\iVanneèr dan ook de schrijver aan zijn betoog, dat de burgerijkerechter 
de aangewezen instantie voor deze beslissingen is, ten grondslag legt, 
dat geen andere dan de regelen van recht, billijkheid en behoorlijkheid 
de relevante criteria zijn, schijnt zulks volkomen aan te sluiten aan het 
systeem van het wetsontwerp. 

De behoorlijke kartels - aan welke geen activiteit in rnalam partem 
als boven aangeduid kan worden verweten - verrichten een sociaal en 
economisch uiterst nuttige functie en de modus quo van de noodzakelijke 
controle is dan ook een uiterst belangrijke kwestie. 

Zonder enige twijfel is voor rechtszekerheid en voor niet afhankelijk 
zijn van wisselende politieke en economische inzichten bij de overheids
personen de burgerlijke rechter verre te verkiezen boven elke andere 
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instantie. De schrijver zet uiteen, dat nu reeds de burgelijke rechter, b.v. 
bij het opzetcontract, krachtens het Pachtbesluit, bij toepassing van de 
Octrooiwet en in het algemeen bij de rechtspraak ex art. 1401 B. W., 
de genoemde criteria hanteert, ook in verband met het begrip àlgemeen 
belang, en dat dus het onttrekken van deze materie aan de gewone rechter, 
op grond van de mening dat deze te weinig rekening zou houden met het 
algemeen belang, onjuist is. 

De objectie tegen de civiele procedure, dat de controle niet van de 
enkeling kan uitgaan, wordt terecht afgewezen met verwijzing naar de 
mogelijkheid in bepaalde gevallen van een initiatief van de zijde der 
óverheid tot een civiele procedure. Hier ligt een· cardinaal punt en 
met een verwijzing naar deze mogelijkheid schijnt deze objectie niet 
afgedaan. 

Wanneer in andere gevallen de burgerlijke rechter uiterst technische 
of in het economische leven ingrijpende problemen te beoordelen krijgt 
(bv. bij octrooi- en pachtzaken) geldt dit steeds een bepaalde concrete 
situatie, die de daarbij betrokkenen kunnen worden geacht op volledige 
wijs aan de rechter te kunnen voorleggen. 

Bij kartelcontrole is het algemeen belang zeker veel meer betrokken 
en zal aan de enkeling het apparaat ook ontbreken om volledige gegevens 
te verkrijgen, laat staan een volledig aspect te bieden. 
· Daarom zou uit dit oogpunt een permanente vertegenwoordiging van 

de overheid (ik denk b.v. aan de in de wet genoemde Commissie Econo
mische Mededinging), zowel bevoegd om ambtshalve zaken aanhangig te 
maken als verplicht tot advies aan de rechter in door anderen aanhangig 
gemaakte geschillen, de eis zijn, waardoor dit mogelijke euvel bij de ver
dedigde procedure werd voorkomen. 

Op deze wijs wordt ook aan de door de schrijver weerlegde objectie, 
dat de civiele rechter niet deskundig is en de nodige apparatuur mist, 
de laatste giftand uitgetrokken. 

Voorts is deze laatste objectie te ecarteren, door ook op dit gebied 
de specialisatie door te voeren, en - al zal het niet de moeite lonen bij 
elke rechtbank een speciale kamer in te stellen, dan toch - ook voor 
de eenheid van opvatting - één kamer van een bepàald Hof - rtaär 
ànalogie van de pachtwetgeving - voor deze zaken aan te wijzen. 

In het principiële punt van de rechtszekerheid dient overigens het 
systeem van de schrijver zeker ver te worden verkozen boven dat van 
het ontwerp, in welks Memorie van Toelichting wel wordt gesproken van 
"zo goed mogelijke waarborgen voor de rechtszekerheid", maar waarin 
deze wordt achtergesteld bij de politieke macht der overheidspersonen op 
een bepaald moment. 

Deze grief tegen het wetsontwerp, nog te meer in het oog vallend, 
wanneer men overweegt, dat ook het advies van de Sociaal-Economische 
Raad bezwaren uit het oogpunt van de rechtszekerheid tegen de voorge
stelde procedure opperde en dat in het Voorlopig V erslag wordt opge
merkt door "vele andere leden": "de rechtszekerheid wordt in het systeem 
van het ontwerp volkomen verwaarloosd", geeft de schrijver aanleiding 
een aantal subsidiaire mogelijkheden te opperen die althans nog iets meer 
de rechtszekerheid en objectiviteit veilig stellen. 

Practisch staat bij de keus tussen administratie en rechter de schrijver 
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tegenover de wetsantwerper - gelijk boven besproken terecht, uit het 
oogpunt van rechtszekerheid. . 

Doch ook principieel : omdat het bestuur, de taak der administratie 
is een kwestie van beleid, van een op de toekomst gerichte doelstelling;. 
in casu van kartelbeleid. Maar de toepassing van dit wetsontwerp is een 
zaak van kartelrecht. Daarbij gaat het om de vraag of er is of strijd 
met behoorlijkheidsvormen of strijd met wettelijke normen door de over-. 
beid krachtens haar kartelbeleid als wetgeefster gepositiveerd. 

De beslissing van deze kwestie is principieel een typische taak voor 
de rechter. 

In een zeer helder betoog in § IV zet de schrijver dit uiteen en toont 
overtuigend aan dat, terwijl het wetsontwerp de rechtszekerheid opoffert 
aan doeltreffendheid en kartelbeleid, de inschakeling van de opjectieve: 
rechter aan het algemeen belang èn door wetgeving èn door de overheids
functie als vervolgingsinstantie de volle maat toemeet. 

De schrijver eindigt met de waarschuwing dat er slechts een land .ter: 
wereld is, waar aan de minister zo grote bevoegdheden als in dit ont~ 
werp worden toegekend. 

Caveant consules ! . 
Aan de Nederlandse consules, althans aan de opstellers van het Voor

lopig Verslag, is de waarschuwing piet ontgaan, blijkens hun verzoek 
aan de Regering over des schrijvers suggestie in deze studie haar oordeel 
te geven. 

Mr E. J. E. G. VoNKENBERG 

H. J. VERMEULEN en B. RooLVINK; De toepassing van d(J 
Wet op de Ondernemingsraden. Uitgave van het Chris
telijk Nationaal Vakverbond in Nederland. 1953.31 blz: 

In deze vlot gescbreven brochure behandelen de schrijvers eerst het 
standpunt dat de christelijke vakbeweging ten aanzien van het instituut 
der medezeggenschap in de onderneming heeft. ingenomen, waarbij ook 
over de bezwaren tegen het medebeslissingsrecht der arbeiders wordt 
gesproken; vervolgens de ontwikkeling van vrijwillig door de ondernemer: 
ingestelde kern tot wettelijk verplichte ondernemingsraad; daarna enkele 
punten uit de huidige wettelijke regeling; om te besluiten met een enkele 
opmerking aangaande de nieuwe verantwoordelijkheid, welke door de meer 
algemene invoering van ondernemingsraden op de christelijke vakbeweging. 
en haar leden is gelegd. 

Van schrijvers uit deze kring is niet zo verwonderlijk dat zij in alle. 
gematigdheid voorstanders ook van het medebeslissingsrecht der arbeiders 
in economische aangelegenheden zijn. Toch zij hun, evenals ik zulks 
reeds deed bij mijn bespreking van de door Prof. De Gaay Fortman en de 
heer Ormel verzorgde practische toelichting op de onderhavige wet, nog
maals in overweging gegeven de m. i. nog nimmer weerlegde bedenking, 
dat met de bestaande maatschappelijke structuur, zoals die nu eenmaal 
nog is gefundeerd in de figuur van de zelfstandige risico-dragende onder
nemer, zulk een medebeslissingsrecht van arbeiders in zgn. economische 
aangelegenheden der onderneming in strijd zou zijn; dat dit eerst zou 
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passen in een andere - als zodanig geenszins principieel af te wijzen - · 
maatschappij-structuur, waarin de arbeider mede-ondernemer zou zijn 
geworden. Vgl. A.R.S. XI (1951) blz. 417, alsmede de daar aangehaalde 
litteratuur. 

Verder ben ik ook ditmaal niet overtuigd door het betoog, dat aan 
ongeorganiseerden in principe noch het actieve noch het passieve kiesrecht 
voor de ondernemingsraad dient toe te komen. De achtergrond zal wel 
wezen, dat ik wel weet heb van solidariteit van belangen in een bedrijfs
tak en van plichtmatige, maar vrijwillige organisatie der ondernemers en · 
arbeiders in zulk een bedrijfstak, maar niet van een natuurlijke bedrijfs
(tak.)-gemeenschap. Gemeenschap onderstelt immers gezag en onderge
schiktheid, welke "van nature" in de bedrijfstak niet bestaan. In de onder
neming daarentegen wel. Die .vormt dan ook naar haar aard een gemeen
schap. Maar dan zijn daarvan ook allen lid, die tot die gemeenschap 
behoren. En dan kan ik werkelijk niet inzien, dat het valtte rechtvaardigen, 
bepaalde leden dier gemeenschap van actieve en/ of passieve medewerking 
aan de samenstelling van het orgaan dier gemeenschap, dat de onder
nemingsraad is, uit te sluiten, enkel en alleen omdat zij zich niet bij een 
bona-fide vakorganisatie hebben aangesloten. Waarmede overigens niet 
wordt ontkend, dat het niet uitsluiten van niet-bona-fide-georganiseerden 
vvel eens onaangename gevolgen zou kunnen hebben. Maar laat men dat. 
dan ook als argument voor hun eventuele uitsluiting noemen. Dáárover 
valt te praten ; al wil ik no_g niet gezegd hebben, dat de bedenkingen tegen 
uitsluiting ook dan nog niet zwaarder zouden moeten wegen dan de be-· 
zwaren tegen niet-uitsluiting. 

Dat de wetgever zich er voor heeft laten vinden, het recht tot het 
stellen van candidaten primair aan de (afdelingen van) bona-fide vak
organisaties te geven, is voor de schrijvers der brochure uiteraard maar 
een halverwege tegemoetkoming. Mij gaat ze, principieel gesproken, in 
het licht van het bovenstaande .al te ver. De ondernemingsgenoten zijn 
immers niet als vakverenigingslid ondernemingsgenoot, integendeel zijn 
zij het ook zonder dat. Dat zij zich bij het samenstellen en indienen van 
candidatenlijsten hun plichtmatige lidmaatschap ener vakorganisatie in-. 
dachtig zouden zijn, acht ik overigens èn vanzelfsprekend èn zelfs uiterst 
wenselijk. Maar niet hun vakorganisatie is onder.nemingsgenoot, maar 
zij zelf. Daarom komt hun zelf het recht van candidaatstelling evenzeer 
toe als het recht candidaat gesteld te worden en aan de verkiezing deel 
te nemen (afgezien van uitsluiting wegens te jeugdige leeftijd of nog te 
kort in de onderneming werkzaam zijn; in beide gevallen mist de onder-. 
1;1emingsgenoot een objectief kenmerk van "rijpheid" als zodanig). 

Overigens, een aanbevelenswaardige brochure, welke zich aangenaam. 
laat lezen, over een belangrijke aangelegenheid. G. 

Mr W. VAN DER SLUIS, Pttblie!?rechtelijlw bedrijfsorgani
satie nu en straks. Uitgave van het Christelijk Natio
naal Vakverbond in Nederland. 1953. 39 blz. 

De jurist van het C.N.V. geeft in een brochure onder bovenstaande titel 
een duidelijke, vlot geschreven schets van de visie der christelijke vak-
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beweging op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, zowel in het ver
leden als in het heden als voor de toekomst, alsmede van de hoofdzaken 
van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Kennisneming zij gaarne aan
bevolen. 

Dat neemt niet weg, dat ik, hoewel - althans naar mijn indruk - de 
schrijver er naar gestreefd heeft de controverse in de christelijke kring 
li.1et betrekking tot het karakter der p.b.o. op de achtergrond te houden 
en wellicht zelfs de verschillende opvattingen enigermate te verzoenen, juist 
daarom enige kritische opmerkingen moet laten horen. 

Op blz. 9 concludeert de schr., "dat de p.b.o. door het feit, dat zij recht 
vormt, geen statelijk publiekrechtelijk lichaam is of wordt". Dat is juist. 
Maar hij laat er op volgen: "Of deze rechtsvorming door de p.b.o. nu een 
publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke ... is, doet er minder toe. De 
onderscheiding in publiekrecht en privaatrecht is in dit opzicht niet van 
belang." Dát is niet juist. In welke verwarring de schrijver geraakte blijkt 
uit hetgeen hij nog laat volgen. 

Hij werpt daar de vraag op, "of de p.b.-organen, die niet alleen rechts
regelen vormen, doch ook de naleving van deze regelen afdwingen, niet 
juist door deze laatste bezigheid tot organen van de staat worden. Immers, 
zegt men, alleen de statelijke overheden hanteren de zwaardmacht." In 
de lijn van zijn door mij zoëven als onjuist gediskwalificeerde opmerking 
betoogt de schrijver dan verder eerst, dat wanneer allerlei levenskringen 
- als gezin, kerk, verenigingen - recht vormen en "met de hun ten 
dienste staande dwangmiddelen de nakoming van hun regelingen door 
degenen, die tot die levenskringen behoren, waarborgen", men "die dwang 
rustig eveneens zwaardnl.acht (kan) noemen, mits dit maar niet tot be
gripsverwarring aanleiding geeft." Ik zou zeggen, dat het daartoe niet 
alleen aanleiding geeft, maar dat het reeds begripsverwarring is, te zeg
gen, dat ook andere ltovenskringen dan de staat en zijn onderdelen, "zwaard
macht" hebben l De dwangmacht, welke ook kerk, gezin, school, ver
eniging, onderneming inderdaad hebben, is nu juist uitgerekend géén in 
laatster instantie met de zeer reële wapenen gewaarborgde macht, zoals 
alleen die van de staat dat wèl is. 

Voortgaande betoogt de schrijver, dat wanneer de dwangmiddelen 
der niet-statelijke levensverbanden eventueel te kort schieten, de over
heid desgevraagd te hulp komt. Hij heeft het dan zelfs over politiehulp. 
Hij had minder ver kunnen gaan en de rechtshulp van de burgerlijke 
rechter kunnen noemen, welke tenslotte tot een executabel vonnis van die 
staatsrechter leidt. 

En dan vraagt hij rhetorisch, o:f door zulk te hulp roepen van de politie, 
de ouders of de kerkeraad die daartoe overgaan, nu overheidsorganen 
worden. "Dat zal toch niemand beweren !" Inderdaad niet, maar de be
oogde vergelijking met de p.b.o. gaat dan ook niet op. De ouders of de 
kerkeraad .of het verenigingsbestuur hebben immers niet zelf politie
bevoegdheid of het recht "de sterke arm" te gelasten hun voorschriften te 
executeren. De publiekrechtelijke bedrijfsorganen zullen echter in het alge
meen zelf, krachtens de hun juist als publiekrechtelijk orgaan verleende 
bevoegdheid (artt. 104 en 105 der \i\Tet op de Bedrijfsorganisatie), straf
of tuchtrechtelijke sanctie aan hun voorschriften kunnen verbinden,· waar
door de straf- of tuchtrechter wordt verplicht overtreders dienovereen-

2Q 
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komstig straf of tuchtrechtelijke geldboete op te leggen; en heffingen en 
retributies kan het bestuur van een bedrijfslichaam zelfs zelf invorderen 
bij dwangbevel, medebrengende het recht van parate executie (art. 12ï). 

Het is juist het verschil tussen een door vrije, privaatrechtelijke, vak
organisaties afgesloten c.a.o., welke om ook niet-georganiseerden te kun
nen binden door de overheid moet zijn verbindend-verklaard, en een 
loonverordening van een publiekrechtelijk bedrijfslichaam, welke die ver
bindendbeid voor alle bedrijfsgenoten in zichzelve heeft. 

Wat de schrijver al verder aanvoert, t.w. dat de naleving van niet door 
statelijke overheden gestelde regelen toch daarom van overheidswege (door 
politiehulp) wordt verzekerd, omdat de overheid de souvereiniteit in 
eigen kring van die andere levenskringen eerbiedigt en desnoods anderen 
dwingt, dit ook te doen, kan dan ook zUn opvatting niet steunen. Die 
souvereiniteit in eigen kring houdt n.l. wel de bovenbedoelde eigen-geaarde 
dwangmacht - b.v. economische sancties - welke zulk een levenskring 
kan oefenen, in, maar niet het zelf beschikken over de ·wapenrhacht, welke 
typisch der overheid is en op de achtergrond van elk dwingend optreden 
dier overheid staat. Ik concludeer: 

1. Publiekrechtelijke bedrijfsorganen beschikken - ánders dan parti
culieren, die de overheidsdwangmacht te lntlp kunnen roepen - zelf over 
dwangmacht, kunnen die in bepaalde gevallen zelfs rechtstreeks zelf han
teren. 

2. Dat dit zo is komt, omdat hun bij of krachtens de wet die in 
laatster instantie op de wapenen steunende dwangmacht door de enige 
instantie, welke daarover naar recht beschikt, dat is de statelijke overheid, 
is gedelegeerd. Diezelfde overheid houdt toezicht op de wijze waarop van 
die delegatie wordt gebruik gemaakt. 

Hierbij komt nog, dat de lichamen, welker organen deze gedelegeerde, 
onder toezicht van de delegante uit te oefenen macht hebben ontvangen, aan 
diezelfde delegante haar aanzijn en vormgeving danken. Dit alles bijeen 
genomen maakt de publiekrechtelijke bedrijfslichamen, zoal niet tot "orga
nen van de staat", tot "statelijke overheidslichamen", dan toch wel tot: 
van staatswege ingestelde, ingerichte en met bevoegdheden toegeruste licha
men met op delegatie berustend dwingend gezag over het bedrijfsleven. 
Overigens lichamen met een zekere, naar antirevolutionair begeren zo 
weinig als met het algemeen belang maar bestaanbaar is te beperken, speel
ruimte zowel in autonomie als in medebewind. 

De tot mislukken gedoemde poging van de schrijver de publiekrechte
lijke bedrijfslichamen en haar organen tot openbaringen van de souverei
niteit in eigen kring te verklaren 1 ), voert hem tegen het slot van zijn hier 
besproken betoog in nog een merkwaardige verwarring, wanneer hij stelt, 
dat "als die p.b.-organen van mening zijn, dat toepassing van de eigen 
dwangmiddelen, zoals uitsluiting of staking of andere vannen, niet ge
wenst is, dan ... de staat op grond van de erkenning en eerbiediging zowel 
van de p.b.-organen als van hun rechtsregelen, die· volgens het oordeel · 
van de staat niet met de reeds bestaande wetten of met het algemeen 
belang strijdig zijn, verplicht (is), de p.b.-organen vandeoverheids-zwaard-

1) Dat de p.b.o. geen a panbaring van de s.i.e.k. is, wil geenszins zeggen, dat dit 
laatste beginsel op de vorm, welke de Nederlandse p.b.o, heeft verkregen, geen invloed 
zou hebben geoefend! 
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·macht gebruik te laten maken." In: de eerste plaats wekt deze passage de 
indruk, alsof per geval een keus gemaakt kan worden. Maar dat is niet 

·zo: eens en voor al is (art. 127 der wet) of wordt (artt. 104 en 105) aan 
(het bestuur van) de publiekrechtelijke bedrijfslichamen van staatswege 

·juridische dwangmacht ( = "overheids-zwaardmacht") gedelegeerd. En in 
de tweede plaats : er is in het geheel geen ke·us. Staking en uitsluiting 

·zijn slechts "eigen (economische 1 G.) dwangmiddelen" der vrije, privaat
rechtelijke, organisaties en dali nog in een stadium, waarin ondernemers
(patroons-) en arbeiders-vakorganisaties als afzonderlijke "partijen" met 

· elkaar in betrekking staan. Maar in de publiekrechtelijke sfeer is voor 
zulke economische dwangmiddelen van de ondernemers-bedrijfsgenoten 
tegen de arbeiders-bedrijfsgenoten en omgekeerd te enen male geen plaats : 

·daar zijn alle bèdrijfsgenoten gelijkelijk onderworpen aan het gezag van de 
·boven hen geplaatste, met gedelegeerde juridische dwangmacht beklede 
. "bedrijfs-överheid". Inderdaad, hoe men het ook keert of wendt, van de 
. vrije organisaties in haar onderlinge betrekkingen - welke ook zelf tot 
gezamenlijke, vrije, orgaanvorming kunnen leiden - met haar eigen, eco
nomische dwangmiddelen, naar de van overheidswege ingestelde en met 

·gedelegeerde juridische dwangn1acht toegeruste publiekrechtelijke bedrijfs
. lichamen en -organen is het nu eenmaal een sprong : men komt van de ene 
kategorie in een geheel anders gekwalificeerde 1 De lezer lette wel: dit 
houdt op zichzelf nog geen veroordeling van de p.b.o. in; en evenmin be
t'ekent het een pleidooi voor een p.b.o., welke door de centrale overheid 

. straf wordt gedirigeerd en als was in haar handen is. Het gaat slechts om 

.het zuiver stellen van het karakter der p.b.o., om de betekenis van de eerste 
·letter in deze lettercombinatie. Het vaststellen van die betekenis is overigens 
geenszins een intellectueel spel: zij is beslissend voor wat men van de 

, p.b.o. wel en wat men niet van haar mag verwachten. 
Men trachte toch niet met allerlei gewrongen betogen wat autonomie 

en medebewind is tot souvereiniteit in eigen kring te verklaren. Een sterk 
·staaltje daarvan levert de schrijver op blz. 35, als hij van de verordeningen 
:van publiekrechtelijke bedrijfsorganen zegt, dat zij zijn "een publiekrechte
·lijke binding van alle bedrijfsgenoten door het in eigen kring souvereine 
. bedrijfsleven zelf. Souverein in eigen kring binnen de staatsstructuur." 
. In dat laatste kleine zinnetje formuleert de schrijver onbedoeld zo lap i
. dair als maar mogelijk is de antinomie waarin hij zich heeft verstrikt. 
Minister Van den Brink heeft van de nieuwe lichamen en organen gezegd, 

·dat zij zouden zijn "zelfstandig, hoewel niet onafhankelijk", ook: "zelf
. standig, doch niet onafhankelijk" 2

). Dat is nu net de vertaling van: auto
noom, maar niet souverein in eigen kring. 

Nu over dit centrale punt in deze bespreking zo uitvoerig is gehandeld, 
voor het overige nog slechts enkele korte aantekeningen. 

Op blz. 13 wordt nog eens weer afgegeven op de Romeinsrechtelijke 
opvatting omtrent de eigendom in ons B.W. Wellicht mag worden ge
hoopt, dat de bespreking van Mr Brak's brochure door Prof. Dooyeweerd 
in A.R.S. van Mei j.l. (blz. 168 v.v.) voor de schrijver uitgangspunt is 

·of wordt van hernieuwde studie van deze aangelegenheid, welke hem 
tot juister inzicht brengt, dat hij dan ook in de kring van het C.N.V . 

. moge uitdragen. 
2) Handd. II K. 1949-1950, blz. 85, 
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Op blz. 15 wordt een ongeoorloofde tegenstelling tussen "theorie" en 
·"praktijk" gehanteerd; als wordt beweerd, dat "het ... wellicht gemakke
•lijk in theorie te bewijzen (is),· dat een bedrijfstak geen gemeenschap ·is. 
·Doch vanuit· de practijk benaderd, is het bestaan ervan onloochenbaar." 
' Dat de geponeerde tegenstelling ook _:_. en dat wel in de meest reële 
,,praktijk", welke maar denkbaar is I - onhoudbaar is, bewijst het er op 

·volgende betoog van de schrijver zelf aan het slot,· waarvan hij zegt: "De 
. ~aamhorigheid (sic I G.) die door dit alles ontstaat, wellicht reeds voordat 
· men zich daarvan bewust werd, deed een eenheid voelbaar worden, die 
-'vertegenwoorcligers der bedrijfsgenoten reeds lang· geleden deed samen
komen om op privaatrechtelijke basis in de gemeenschappelijke behoef-

·ten- en belangenbehartiging te voorzien. Doch het resultaat van die 
vorm van samenwerking bond alleen de samenwerkenden. De deloyale, 
niet-solidaire bedrijfsgenoot zag hierin vaak een buitenkansje om eigen 
voordeel na te jagen ten koste van de aan deze onderlinge afspraken ge
bonden gemeenschapsgenoten." 

Wat is de zin van dit eigen betoog van de schrijver zelf anders dan 
dat er in een bedrijfstak wel was solidariteit van belangen - en bij de 
besten ook besef daarvan, hetwelk hen leidde tot het aangaan van vrij
willige bindingen -, maar dat er juist niet was een gemeenschap, waarin 
- naar de aard ener gemeenschap - gezag en ondergeschiktheid wordt 
gevonden, een gezag dat ieder der genoten bindt en waaraan allen zijn 
onderworpen? 

Blz. 19: Prof. J osephus Jitta is hoogleraar, niet aan de Leidse univer
siteit, maar aan de Delftse hogeschool. De twee alinea's, waarin aan hem 
wordt gerefereerd, wekken de volstrekt onjuiste indruk, dat deze hoog
leraar voorstander van een aan de staat gebonden p.b.o. zou zijn geweest. 

Op dezelfde bladzijde noteer ik met bijzondere instemming de fraaie 
formulering dat "souvereiniteit in eigen kring . . . niet hetzelfde (is) als 
immuniteit op eigen terrein". De schrijver blijkt hier zeer goed in te zien 
dat enerzijds staat, kerk, gezin en economisch leven "niet onder doch 
?wast elkaar" staan, maar dat dit anderzijds "niet betekent, dat deze krin
gen niet op elkaar zouden kunnen inwerken". Intussen mogen deze naar 
haar bedoeling - de formulering laat ik nu verder daar - juiste consta
teringen niet leiden tot constructies als ik boven in den brede moest be
strijden. Want hoewel de "universaliteit in eigen kring" het complement 
is van de "souvereiniteit in eigen kring", blijft deze laatste term toch de 
aanduiding o. a. hiervan, dat een samenlevingsverband ten opzichte van 
een ander is van eigen aard, wezen, structuur en karakter, dit in tegen
stelling met "autonomie", welke term aanduidt, dat een verband in een 
verhouding van hoger tot lager, groter en kleiner, meer-omvattend en 
minder-omvattend staat tot een ander verband, waarmede het gelijk in 
aard, wezen, structuur en karakter is. 

Op blz. 33 wordt gezegd, dat de bedrijfsrechtspraak "in de toekomst" 
zal geschieden door het Scheidsgerecht voor het bedrijfsleven. Herlezing 
van art. 140, lid 3 jo lid 1, der wet en kennisneming van de a.s. Wet 
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie zal de schrijver hier tot 
rectificatie leiden. 

Op blz. 37 v.v. kop1t het amendement-De Gaay Fortman ter sprake. De 
verdediging van de wenselijkheid der daarin neergelegde gedachte kan ik 
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. onderschrijven. Dat de aanvaarding van het amendement-Romroe .een 
argument voor de toelaatbaarheid van het amendement-De Gaay Fortman 
zou zijn, kan ik evenwel niet toestemmen, gelijk ik reeds betoogde in mijn 
bespreking van de dissertatie van Dr Van der Wilde (A.R.S. van Juni j.l., 
blz. 201/202). Invoering van de in laatstbedoeld amendement voorgestane 
gedachte vereist wetswijziging. 

De op blz. 27 gemaakte vergissing werd door een vrij stuntelige recti
ficatie hersteld. Bij een herdruk zal dat schoo.nheidsgebrek wel worden 
weggewerkt, evenals enkele misstellingen en fouten tegen het woord
geslacht (blzz. 23, r. 20 en 6 v.o., 25, r. 18 en 17 v.o., 33, r. 5, 37, 
r. 30 en 13 v.o.). 

G. 



HET ADVIES VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD 
INZAKE DE WETTELIJKE OUDERDOMSVERZEKERING 

DOOR 

PROF. DR ]. P. VAN ROOIJEN 

Er is van geen overdrijving sprake, indien men het door de Sociaal
Economische Raad in zijn vergadering van 26 Februari 1954 vast
gestelde en vervolgens aan de minister van Sociale Zaken en Volks
gezondheid en aan de staatssecretaris van Sociale Zaken uitgebrachte 
advies betreffende de wettelijke ouderdomsverzekering als een momt
mentale publicatie kenschetst. Door deze waarderende qualificatie be
hoeft niet de gedachte te worden gewekt, dat het jongste advies 
van de Raad verrassende elementen of gloednieuwe concepties bevat; 
integendeel, het aanbevolen systeem voor een wettelijke ouderdoms
voorziening ter vervanging van de huidige Noodwet is zo eenvoudig 
in opzet en uitwerking, dat de Raad te dien opzichte met een kleine 
brochure ruimschoots had kunnen volstaan. In werkelijkheid echter 
zijn de beschouwingen tot een boekwerk van circa 140 pagina's uitgedijd, 
in weerwil van de beperkingen, die de Raad zich heeft opgelegd en hier
uit blijkt ten duidelijkste, dat men het resultaat van een diepgaande studie 
heeft willen aanbieden. De economische en financiële overleggingen, waar
in de Raad zijn plan voor een wettelijke ouderdomsverzekering heeft ge
huld, leggen dan ook getuigenis af van een weldoordacht streven, de 
Nederlandse volkshuishouding ondanks de met de beoogde ouderdoms
voorziening gepaard gaande zware lasten voor overspanning te behoeden. 
Juist te dien opzichte verdient het samenhangend betoog van de Raad 
aller waardering en wij twijfelen er dan ook niet aan, dat zijn brede visie 
de gedachtenwisselingen in de ministerraad en in de volksvertegenwoordi
ging ten volle zullen beheersen. Het spreekt vanzelf, dat gerechtvaardigde 
critiek te allen tijde moet worden toegelaten, van welk recht wij in de 
hierna volgende verzekerings-technische beschouwing ten aanzien van het 
door de Sociaal-Economische Raad ontworpen plan met vrijmoedigheid 
gebruik zullen maken. Juist daarom echter is het nodig, allereerst de hoge 
verdiensten van het onderhavige advies ten volle te erkennen. 

Een wettelijke ouderdomsverzekering, hoe bescheiden haar omvang ook 
moge zijn, vertoont zoveel aspecten, dat men de zich vermenigvuldigende 
gedachten aan een zekere richtlijn dient te binden. De op ons rustende 
taak, waarbij de door de S.E.R. beoogde voorziening verzekerings-tech
nisch dient te worden getoetst en in verband met de nationale draagkracht 
moet worden gewogen, dringt tot het navolgende onderzoek: 
A.S. XXIV 15 
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§ 1. Het krijgsplan van de S.E.R. 
§ 2. Demografische flitsen. 

PROF. DR J. P. VAN ROOIJEN 

§ 3. Verzekerings-wiskundige spookbeelden. 
§ 4. De perikelen rondom de financiering. 
§ 5. Branding en kabbeling. 
§ 6. Voorlaatste woorden. 
In de ons toegemeten ruimte zal de behandeling van deze vraagpunten 

sleèhts schetsmatig kunnen geschieden. Niettemin stellen wij ons voor 
met betrekking tot het onderhavige advies een duidelijke en verantwoorde 
visie te bereiken. 

§ 1. Het krijgspla.n va.n de S.E.R. 

Gelijk tevoren reeds werd opgemerkt is het plan van de Sociaal-Econo
mische Raad met betrekking tot de te creëren wettelijke ouderdomsverze
kering in het wezen der zaak uitermate eenvoudig. Afgezien van een aan
tal details, die in dit verband zonder enig bezwaar terzijde kunnen 
worden gelaten, komt het systeem hierop neer, dat een verplichte sociale 
verzekering tot stand wordt gebracht, die zich in beginsel tot alle inge
zetenen, dus ongeacht hun maatschappelijke positie of hun nationaliteit, 
dient uit te strekken. Aanspraak op ouderdomspensioen verkrijgt men bij 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd; een gehuwde man zal alsdan in het 
genot van een pensioen ad f 1.260,- per jaar worden gesteld, terwijl 
een ongehuwde een pensioen ad f 756,- per jaar zal genieten. Ten aan
zien van weduwen geldt, dat ook zij bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd f 756,- pensioen zullen ontvangen, tenzij de echtgenoot ten tijde 
van zijn overlijden reeds het genoemde pensioen van f 1.260,- toucheer
de; in dit geval verkrijgt zij .f 756,- 's jaars, voor zover zij de 60ste 
verjaardag is gepasseerd, en anders van dat moment af. 

Hoewel de Raad een voor ieder geldend uniform ouderdomspensioen 
voor ogen staat, wenst hij zich geenszins aan nominale bedragen te binden. 
Veeleer stelt hij zich op het standpunt, dat aan de bejaarde een vrijwel 
constant deel van het nationale inkomen moet worden verleend, zodat 
het in geld uitgedrukte bodempensioen onder veranderende omstandigheden 
zal variëren. Als maatstaf voor de wijzigingen in de algemene welvaart 
rou naar het oordeel van de Raad de mutatie in een index van de 
regelingslonen kunnen worden gebruikt. 

Tenvijl naar het gevoelen van de S.E.R. alle ingezetenen een aanspraak 
op het bodempensioen dienen te verkrijgen, zijn premieplichtig slechts 
degenen, die op enigerlei wijze een inkomen verwerven. Aan de duur 
der premiebetaling wordt geen grens gesteld. Als straf op eventuele na
latigheid adviseert de Raad, voor elke verschuldigde, doch niet betaalde 
jaarpremie het toekomstige ouderdomspensioen met 2 % te verminderen. 

Op grond van diverse overwegingen is de Raad van oordeel, dat de 
financiering van de onderhavige ouderdomsverzekering volgens het dus
genaamde omslagstelsel dient te geschieden. Verantwoorde schattingen 
van de kosten der verzekering enerzijds en van het totale premieplichtige 
inkomen anderzijds doen volgens de S.E.R. vermoeden, dat in geval van 
onmiddellijke en volledige invoering de premie aanvankelijk ongeveer 
5 Y2 % van het premieplichtig inkomen zal bedragen ; zou men om welke 
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reden dan ook een overgangsregeling van b.v. 5 jaar ter hand nemen, 
dan is het premiepercentage gedurende deze vijfjarige periode natuurlijk 
geringer. 

De Sociaal-Economische Raad is inderdaad van mening, dat tegenover 
een voor iedere ingezetene gelijk bodempensioen nochtans de heffing van 
een met het inkomen evenredige premie mag worden gesteld. Intussen 
wil de Raad wel een zogenaamde maximumpremie-inkomensgrens fixeren 
en dan op .f 6.000,-; degenene die een hoger inkomen genieten, zouden 
derhalve slechts de met f 6.000,- corresponderende jaarpremie behoeven 
te voldoen. 

§ 2. Demografische flitseJt 

Het behoeft wel geen betoog, dat een verbetering van de positie der 
bejaarden - en als zodanig zal men het plan der wettelijke ouderdoms
verzekering moeten beschouwen - door de werkende bevolking mogelijk 
dient te worden gemaakt. Het laatstgenoemde deel zullen wij de groep 
der actieven noemen en op voetspoor van de Raad rekenen wij daartoe 
alle mannen en alle ongehuwde vrouwen van 20 tot en met 64 jaar. Wel 
is waar nemen velen reeds tussen 15 en 20 jaar aan het productieproces 
deel, doch hun prestaties zijn gedurende dit tijdsverloop in het algemeen 
niet volwaardig, terwijl bovendien een andere categorie, onder meer uit 
hoofde van voortgezet onderwijs, pas geruime tijd na het passeren van 
de 20-jarige leeftijd tot productieve arbeid wordt geroepen. Het aantal 
dergenen, die ook na hun 65ste jaar een creatieve functie vervullen, mag 
ten opzichte van de gehele bevolking wel worden verwaarloosd, zodat de 
idee, alle mannen en alle ongehuwde vrouwen van 20 tot en met 64 jaar 
tot de actieven te rekenen, als werkhypothese stellig aanvaardbaar kan 
worden geacht. 

Een verantwoorde beschouwing omtrent de mogelijkheden van gene
rale ouderdomsvoorziening mag dus aan een analyse van de leeftijds
verdeling der bevolking niet voorbijgaan. Het betreft hier in hoofdzaak 
twee zeer belangrijke vragen: vooreerst die, in welke verhouding de aan
tallen actieven en bejaarden thans tot elkander staan; en vervolgens, of 
deze verhouding in de naaste en verre toekomst essentiële veranderingen 
zal ondergaan. 

Demografische gegevens omtrent onze bevolking worden verzameld en 
bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwste cijfers 
met betrekking tot de leeftijdsverdeling en de burgerlijke staat gelden per 
31 December 1952; een resumé hiervan is in de navolgende tabel opge-
nomen. 

Ongehuwd leeftijd 0-19 leeftijd 20-64 leeftijd 65 enz. 

mannen 1.994.821 725.009 35.049 
vrouwen 1.892.049 677.079 58.977 

Gehuwd mannen 889 1.985.869 258.505 
vrouwen 8.607 2.053.170 190.486 

vVeduwstaat 
mannen 1 34.578 105.574 

vrouwen 6 123.655 185.276 
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G~scheiden 
mannen 1 27.085 3.652 

vrouwen 24 42.370 5.899 

Totaal mannen 1.995.712 2.799.541 402.780 
vromven 1.900.686 2.896.274 440.638 

Aan de hand van deze opstelling kan een schatting worden gemaakt 
van de totale kosten, die met de geprojecteerde ouderdomsvoorziening zijn 
gemoeid. Per ultimo 1952 zijn er namelijk 394.427 bejaarden, die onge
huwd, in weduw&-taat of gescheiden zijn : kent men ieder hunner een 
ouderdomspensioen ad f 756,- toe en voorts aan de 258.505 gehuwde 
mannen een pensioen ad .f 1.260,-, dan komt men voor het jaar 1953 
op een totale uitgave van f 623.903.112,- en dit bedrag zou dan door 
de actieven moeten worden opgebracht. Rekent men tot deze categorie 
alle personen van 20 tot 64 jaar met uitzondering van de gehuwde vrou
wen, dan komt men tot een totaal van 3.642.645, zodat ieder hunner ge
middeld f 171,28 aan premie zou dienen te betalen in het jaar 1953. 

Indien de genoemde premie nu niet alleen voor 1953, doch van jaar 
tot jaar zou gelden, afgezien uiteraard van zekere variaties, dan zou het 
probleem van de ouderdomsvoorziening betrekkelijk weinig moeilijkheden 
baren. Een vrijwel constante premielast schept immers de mogelijkheid, 
het noodzakelijke evenwicht tussen de capaciteit der actieven en de zorg 
voor de bejaarden te bevorderen. 

Van een onveranderlijke premielast is evenwel geen sprake; integen
deel, de jaarlijks benodigde premie stijgt voortdurend en het betreffende 
demografische onderzoek wijst zeer duidelijk uit, dat omtrent deze klim
ming vooralsnog, en misschien zelfs tot in een verre toekomst, geen einde 
valt te verwachten. 

In dit verband doelen wij op de voortgaande veroudering van onze be
volldng, welk proces reeds enkele decennia geleden een aanvang nam en 
thans in een snel tempo voortschrijdt. Te dien opzichte laat de navolgende 
tabel een ondubbelzinnig geluid horen : 

Totale bevolking in duizendtallen 

Leeftijd 1899 1909 1920 1930 1947 1952 
0-19 2265 2579 2913 3175 3635 3896 

20-64 2534 2918 3549 4269 5308 5696 
65 enz. 305 361 403 492 682 844 

Totaal 5104 5858 6865 7936 9625 10436 

De drie categorieën van jeugdigen, actieven en bejaarden nemen alle 
tegelijk met de gestadige groei der bevolking in omvang toe, doch zulks 
geschiedt allerminst in hetzelfde tempo, hetgeen terstond blijkt, indien wij 
nu eenzelfde tabel laten volgen met relatieve aantallen, d. w. z. met de 
percentages van de gehele bevolking. Bovendien vermeldt de laatste regel 
van de onderstaande tabel, welk percentage de groep der bejaarden telkens 
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van de bijbehorende categorie actieven uitmaakt, omdat wij binnen 
raam van dit onderzoek juist met deze cijfers te doen hebben. 

het 

Procentuele leeftijdsopbouw der bevolking 

Leeftijd 1899 1909 1920 1930 1947 1952 
0---19 44,4 44,0 42,4 40,0 37,8 37,3 

20-64 49,6 49,8 51,7 53,8 55,1 54,6 
65 enz. 6,0 6,2 5,9 6,2 7,1 8,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
12,0 12,4 11,4 11,5 12,8 14,8 

Relatief daalt de groep der jeugdigen onmiskenbaar, terwijl de categorie 
der bejaarden althans na 1930 een belangrijke stijging te zien geeft. Met 
betrekking tot de middenklasse der actieven is de situatie enigermate on
duidelijk. Omtrent de verhoudingspercentages tussen bejaarden en actieven 
valt op te merken, dat blijkbaar in de jongste tijd een abrupte stijging is 
ingetreden. 

De snelle toeneming van de leeftijdsgroepen boven 65 jaar - men 
spreekt in dit verband kenmerkend van de voortgaande vergrijzing onzer 
bevolking - heeft voor de maatschappelijke verhoudingen in het algemeen 
en voor de ouderdomsvoorziening in het bijzonder zulke vèrstrekkende 
gevolgen, dat wij ons ten aanzien van het vraagstuk der vergrijzing nader 
dienen te oriënteren. 

Indien men (vooralsnog) abstraheert van de invloed der migratie, kan 
men uitgaan van de eenvoudige stelling, dat een bevolking toeneemt door 
geboorte en afneemt door sterfte. Registreert men dus in een gegeven 
waarnemingsjaar het totaal aantal geborenen en tegelijk het totaal aantal 
overledenen, clan vindt men door aftrekking onmiddellijk de toe- of af
neming der bevolking in het beschouwde jaar. Gewoonlijk overtreft het 
getal der geborenen dat der overledenen; in dit geval noemt men het 
positieve verschil de natuurlijke aanwas of wel het accres der bevolking. 

Ten behoeve van een nauwkeurige analyse der waarnemingen kan men 
echter met zulke absolute cijfers niet volstaan. Zo werden omstreeks 1830 
hier te lande jaarlijks ongev.eer 90.000 kinderen geboren, terwijl dit aantal 
thans meer dan 200.000 bedraagt. Onmiddellijk moet evenwel worden 
opgemerkt, dat onze bevolking in deze 125 jaar ruim viermaal zo groot 
is geworden, zodat de gevolgtrekking luidt, dat de nataliteit sinds 1830 
in belangrijke mate teruggelopen is. 

Daarom opereert de demograag niet of nauwelijks met absolute aan
tallen, doch met verhoudingscijfers. Zo gebruikt men als geboortecijfer of 
nataliteitsinelex de navolgende breuk : 

aantal geborenen in het betreffende jaar 
gemiddeld aantal inwoners 

x 1000 

en als sterftecijfer of mortaliteitsinelex de volgende breuk: 

aantal overledenen in het betreffende jaar 
gemiddeld aantal inwoners x 1000 
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zodat men het aantal geborenen, resp. overledenen per 1000 der gemiddelde 
bevolking als uitgangspunt kiest. De grootte der gemiddelde bevolking 
vindt men terstond als halve som van het aantal inwoners per 1 Januari 
en dat per 31 December. 

vVanneer men voor een gegeven jaar de nataliteits- en de mortaliteits
index heeft berekend, levert het verschil wederom het natuurlijk accres 
der bevolking, doch ditmaal per 1000 inwoners. 

In de loop van de vorige eeuw deed zich nu in geheel vVest-Europa 
het uitermate belangrijke vetschijnsel voor, dat tengevolge van een snelle 
ontwikkeling der medische wetenschap en van talrijke hygiënische voor
zieningen de mortaliteitsindex een drastische daling onderging, waarbij 
Nederland zich in de voorste gelederen bevond. vVel is waar liep ook de 
nataliteitsindex terug, doch zulks geschiedde hier te lande in een veellang
zamer tempo, zodat het natuurlijk accres van jaar tot jaar steeg. Aldus 
is de buitengewoon snelle aanwas van onze bevolking sinds omstreeks 1870 
verklaard. 

Tegenover een sterftecijfer van ruim 25 per mille in het midden der 
vorige eeuw hebben wij thans in ons land het uitzonderlijk lage peil van 
omstreeks 7 bereikt. Na tuurlijk rijst de vraag, welk gedrag de mortaliteits
index in de naaste toekomst zal vertonen ; een verdere teruggang van 
enige betekenis is in verband met het aangegeven dieptepunt nauwelijks 
denkbaar, doch met deze opmerking is de sterftesituatie nog allerminst 
tot klaarheid gebracht. 

De triumfen der medische ·wetenschappen hebben er in hoofdzaak toe 
geleid, dat de sterftekansen op de jeugdige en de middelbare leeftijden 
aanzienlijk zijn teruggelopen; tegenwoordig mag men zelfs staande houden, 
dat de betreffende kansen weinig gewicht meer in de schaal leggen. Al 
deze leeftijdsgroepen konden dus geconserveerd worden, terwijl in tegen
stelling met nagenoeg alle andere \iVest-Europese landen het geboorte
cijfer te onzent vrij hoog bleef. Zodanige omstandigheden geven een 
verklaring van het typerende feit, dat de Nederlandse bevolking tot in 
de dertiger jaren een jeugdige opbouw vertoonde. 

Maar nu staan wij ineens voor de eenvoudige waarheid, dat jonge 
mensen oud worden en dan moeten sterven. Ongetwijfeld hebben de medici 
ook de sterftekansen op de gevorderde leeftijden weten terug te dringen, 
doch te dien opzichte zijn de successen minder eclatant; ja, de hoogst 
bereikbare leeftijd ligt evenals in de vorige eeuw nog steeds op ruim 
100 jaar. 

Wïe zijn gedachten op deze ontwikkeling richt, zal begrijpen, dat de 
mortaliteitsindex, in stede van blijvend te dalen, veeleer na het passeren 
van een minimum onherroepelijk zal moeten stijgen. De ervaring in de 
ons omringende landen wijst hierop trouwens nadrukkelijk, want overal 
gaat de lijn van het sterftecijfer omhoog. Het theoretisch onderzoek maakt 
het zeer aannemelijk, dat uiteindelijk een niveau van 14 à 15 per mille zal 
worden benaderd, voor zover de normale demografische ontwikkeling niet 
door onvoorziene gebeurtenissen in een andere richting wordt omgebogen. 

De vrij zekere prognose, die in het voorgaande met betrekking tot de 
lijn van het sterftecijfer kan worden gesteld, ontbreekt ten aanzien van 
de nataliteitsindex nagenoeg geheel. In het algemeen is sinds het einde 
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der vorige eeuw een duidelijke teruggang waarneembaar, welk verschijn
sel in de meeste West-Europese landen al eerder een aanvang had ge
nomen en ook abrupter verliep. De tekenen duiden er op, dat de daling 
te onzent zal voortschrijden, doch niemand kan een verstandig woord 
zeggen omtrent het tempo en omtrent de pikante vraag, of tenslotte het 
niveau van het klimmende sterftecijfer zal worden bereikt. Dan toch is 
het natuurlijk bevolkingsaccres tot nul gereduceerd en op dit beslissende 
moment zou het aantal inwoners een maximum passeren. 

In de onderstelling, dat na het critische maximum-moment geen wijzi
gingen meer optreden - welke onderstelling voor een tijdsverloop van 
slechts enkele decennia aanvaardbaar is - ondergaat de leeftijdsopbouw 
geen veranderingen meer ; men zegt dan, dat de betreffende bevolking in 
de zogenaamde stationaire fase is overgegaan. In een aantal West-Euro
pese landen staat men aan de vooravond van deze situatie of verkeert 
daarin reeds. 

Uit het voorgaande valt af te leiden, dat de vergrijzing van een be
volking gevolg is van de daling der sterftekansen ; het tempo, waarin 
dit proces zich voltrekt, wordt in hoofdzaak bepaald door de gang van 
het geboortecijfer. Indien deze index weinig verandert of slechts in geringe 
mate terugloopt, zoals in ons land, dan vordert de vergrij zing zeer lang
zaam. Daalt het geboortecijfer daarentegen gevoelig, dan neemt ook de 
veroudering in enkele decennia met rasse schreden toe. Het laatstgenoemde 
verschijnsel heeft zich in de meeste landen van West-Europa voorgedaan. 

Men kan het verstaan, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek zich 
ten aanzien van het toekomstige beeld onzer bevolking aan een voor
spelling heeft gewaagd. Als uitgangspunt koos men een matig dalend 
geboortecijfer, terwijl omtrent de sterfte werd ondersteld, dat de in de 
jaren 1947 tot 1949 hier te lande waargenomen sterftekansen, die in ver
gelijking met de jaren dertig weer een aanzienlijke teruggang vertoonden, 
op het naoorlogse niveau zouden blijven staan. Tenslotte werd nog een 
beperkte emigratie in de berekeningen verwerkt. Natuurlijk kan men op 
dit schema kritiek uitoefenen en het Centraal Bureau zal terstond toe
stemmen, dat de werkelijkheid welniet in alle opzichten met het geprojec
teerde beeld zal kloppen. Anderzijds mag men weer niet zover gaan, 
dat aan de calculaties elke betekenis wordt ontzegd en daarom willen wij 
in dit verband enkele resultaten vermelden. 

Teneinde aansluiting te verkrijgen bij de tabel op blz. 292 beginnen 
wij met het vaststaande jaar 1952. 

Totale bevolking in duizendtallen 

Leeftijd 1952 1960 1965 1970 1975 1980 
0-19 3896 4072 4104 3901 3921 4018 

20-64 5696 6143 6478 7013 7327 7566 
65 enz. 844 983 1097 1220 1346 1452 

Totaal 10436 11198 11679 12134 12594 13036 

Evenals tevoren laten wij nu weer eenzelfde tabel met de percentages 
volgen, terwijl de laatste regel melding maakt van de percentages, welke 
de groep der bejaarden telkens van de categorie actieven uitmaakt. 
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Procentuele leeftijdsopbouw der bevolking 

Leeftijd 1952 1960 1965 1970 1975 1980 
0-19 37,3 36,4 35,1 32,1 31,1 30,8 

20-64 54,6 54,8 55,5 57,8 58,2 58,0 
65 enz. 8,1 8,8 9,4 10,1 10,7 11,2 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
14,8 16,0 16,9 17,4 18,4 19,2 

Het percentage der bejaarden stijgt dus in 28 jaar van 8,1 tot 11,2 
cl. w. z. met 40 o/o. Aangezien ook de actieven procentueel klimmen, is 
de toeneming op de onderste regel minder geprononceerd, en wel van 14,8 
tot 19,2 of wel 30 o/o. Intussen is hiervoor terstond een verklaring te geven: 
het hoge aantal geborenen uit de jaren 1946 en 1947 zal in het tijdvak 
1965-1970 naar de groep der actieven overgaan en deze klasse is der
halve tot 2011/2012 geflatteerd. 

Overigens mene men niet, dat het proces der vergrijzing omstreeks 
1980 teneinde is gekomen. Integendeel, het is dan nog in volle gang, ter
wijl omtrent de afloop geen verantwoorde detail-gegevens mogelijk zijn. 
Er valt evenwel niet aan te twijfelen, dat het percentage der bejaarden, 
hetwelk blijkens bovenstaande tabel in 1980 tot 11,2 o/o zal zijn gestegen, 
in de loop van de volgende eeuw tot boven 15 ro zal klimmen, en in ver
houding tot de actieven (19,2 o/o in 1980) zal het niveau van 25 o/o ruim
schoots worden gepasseerd. 

Al het voorgaande laat duidelijk zien, dat wij hier te lande met be
trekking tot de vergrijzing der bevolking pas in een beginstadium ver
keren, zodat een beoordeling van daarmede onmiddellijk samenhangende 
situaties allerminst eenvoudig is. Tot deze situaties mag de thans geprojec
teerde ouderdomsverzekering wel in de allereerste plaats worden gerekend 
en terecht heeft de Sociaal-Economische Raad in zijn advies aan het pro
bleem der veroudering dan ook aandacht geschonken. Icytussen kan men 
niet zeggen, dat de Raad te dien opzichte een diepte van behandeling heeft 
bereikt, die enigermate vergelijkbaar is met de uitvoerigheid, waarmede 
vele andere vraagpunten aan de orde worden gesteld. Vooreerst immers 
beperkt de Raad zich tot de prognose van het Centraal Bureau, die slechts 
een kwarteeuw bestrijkt; in de calculatie van de met de ouderdomsvoor
ziening gepaard gaande lasten gaat de Raad zelfs niet verder dan het 
jaar 1970. Zulk een luchtig heenstappen over het knelpunt der ouder
domsvoorziening wekt juist daarom bevreemding, omdat het niet gaat 
om een nieuwe N oodvvet, die zich uitsluitend met de categorie der be
jaarden bezig houdt; veeleer denkt de Raad aan een volksverzekering, 
waarbij speciaal aan de actieven aanspraken op een toekomstig ouderdoms
pensioen worden verleend. Dan echter is het beslist noodzakelijk, alle 
kaarten eerlijk en open op tafel te leggen. En nu kan men wel tegen
werpen, dat de toekomst voor ieder verborgen is, zodat een reëel betoog 
daarmede slechts in zeer beperkte mate rekening mag houden, doch hier· 
tegenover moet weer worden gesteld, dat de vergrijzing van onze be
volking eén datum 1

) is, waarbij alleen over het tempo kan worden ge-

1) gegevenheid. 
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discuteerd. \Velnu, geboortedaling of emigratie stimuleren dit tempo en 
uit een demografisch oogpunt moet juist in deze beide factoren de op
lossing van het Nederlandse bevolkingsprobleem worden gezocht. In dit 
licht bezien mag men dus staande houden, dat de vergrijzing nog zeer 
ver zal voortschrijden en als werkhypothese stellen wij op grond van het 
tevoren vermelde cijfermateriaal, dat de bejaarden-percentages in de verre 
toekomst 75 % hoger clan de huidige zullen liggen. 

§ 3. V erzelwrings-wiskundt:ge spooMeelden 

Aangezien de Sociaal-Economische Raad in het centrum van zijn be
schouwingen de idee van een ouderdomsverzekering plaatst, behoeft het 
geen verwondering te wekken, dat hij binnen het raam van de finan
cieringsmogelijkheden ook het levensverzekeringsbedrijf ter sprake brengt. 
Hier immers is de verzekeringsgedachte tot volle ontplooiing gekomen, 
zodat als vanzelf de vraag zal rijzen, of en in hoeverre de rijke ervaring 
van de betreffende instellingen ook op het terrein van de ouderdoms
verzekering invloed mag uitoefenen. 

Inderdaad beldeeelt de financiering bij een maatschappij van levens
verzekering geen ondergeschikte plaats, veeleer is zij de spil, waar het 
gehele bedrijf om draait. In eerste instantie zou men een vergelijking met 
een spaarbank kunnen maken, doch de beoefening van de levensverzeke
ringstechniek sluit mede in, dat in alle berekeningen levens- en sterfte
kansen figureren en het is juist deze factor, die aan het bedrijf een bijzon
der en essentieel wiskundig karakter verleent. 

Zeer schematisch kan men de situatie als volgt omschrijven. Aan elke 
door haar geïncasseerde premie onttrekt de maatschappij een gedeelte ter 
bestrijding van de met de bedrijfsvoering verbonden kosten; dit gedeelte 
is niet willekeurig, doch door de opbouw van het betreffende tarief vol
strekt gefixeerd. De resterende hoofdmoot der premie wordt nu in twee 
stukken gesplitst en wel in een risicopremie en een spaarpremie ; de 
grootte van deze premiestukken varieert gedurende de looptijd van de 
polis van jaar tot jaar, waaromtrent de verzekeringswiskunde het zuivere 
richtsnoer verschaft. 

De gezamenlijke risicopremiën stellen de maatschappij in staat, het door 
haar aanvaarde overlijdensrisico uit hoofde van al haar verzekerden te 
dekken; hier komt dus de collectieve inslag van het levensverzekering
bedrijf tot uitdrukking. Met betrekking 'tot de spaarpremiën daarentegen 
gaat de maatschappij weer individueel te werk; zij belegt voor iedere 
verzekerde de door hem ingebrachte spaarpremiën, telken jare met bij
schrijving van de in het tarief gegarandeerde interest, waardoor een spaar
pot wordt gevormd. Men spreekt echter van "premiereserve" en het totaal 
van deze individuele premiereserves paraisseert dan als dè premiereserve 
in de jaarlijkse balans der maatschappij. Het behoeft wel geen betoog, dat 
een ongestoorde bedrijfsantwikkeling alleen dan denkbaar is, indien men 
te allen tijde over beleggingen beschikt, waarvan de gezamenlijke waarde 
tenminste gelijk is aan de wiskundig berekende premiereserve. Het laat 
zich deswege verstaan, dat men het financieringssysteem van een levens
verzekering-maatschappij vanouds als het stelsel van kapitaaldekking heeft 
aangeduid. 
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Het kenmerkende van het omschreven schema schuilt daarin, dat iedere 
polishouder in de boeken der maatschappij zijn eigen spaarpot (individuele 
premiereserve) heeft en wanneer hij straks de in zijn contract gestipuleerde 
uitkering(en) ontvangt, stelt de maatschappij niets meer en ook niets 
minder dan het totaal van zijn persoonlijke inlagen (spaarpremiën) ter 
beschikking. 

De consequente toepassing van het kapitaaldekkingstelsel gaat nu ver
gezeld van enkele belangrijke kenmerken, waarvan wij in dit verband 
slechts een tweetal behoeven te noemen. Vooreerst valt op te merken, 
dat het bedrijf althans in technische zin onafhankelijk is van de hoedanig
heid der gesloten of alsnog te sluiten contracten; men kan zich naar be
lieven richten op overlijdensverzekeringen of lijfrenten, men is vrij in 
het aantrekken van polissen met een korte duur of van langlopende ver
zekeringen, men mag aansturen op een snel groeiende of op een zeer 
matige productie. Natuurlijk is in bijkans alle gevallen de keuze vol
korüen bepaald, ómdat onder meer in. de gunstige exploitatie een maatstaf 
is gelegen. Maar, en hierop slechts wilden wij attenderen, door een anders 
gerichte keuze zou het bedrijf stellig niet insolvent behoeven te worden. 

In de tweede plaats brengt de aard van het kapitaaldekkingstelsel mede, 
dat uitsluitend nominale bedragen in geld verzekerd kunnen worden. In
dien bij de expiratie van de polis blijkt, dat de verzekerde vanwege de 
gestegen koopkracht met zijn kapitaal meer kan doen dan met zijn des~ 
tijds gestorte pren1iën mogelijk zou zijn geweest, dan is zulks voor hem 
een voordeel. Maar ook omgekeerd : indien de koopkracht van het geld 
is verminderd, kan de verzekeraar onder geen beding meer dan de in de 
polis genoemde bedragen uitkeren. Zulk een stipte naleving van het con
tract is zelfs· uitermate bezwaarlijk, want door de inflatie zijn de on
kosten van de maatschappij sterk gestegen, terwijl de polishouders noch
tans de gecontracteerde premiën doorbetalen. 

Het zou dwaasheid zijn, ·terzake van deze omstandigheid het kapitaal
dekkingstelsel aan de kaak te stellen. Het verricht de diensten, waartoe 
hét geroepen is; het is onredelijk meer te vergen. Uiteraard zou men daar
naast de vraag ortder ogen kunnen zien, of een verzekering van koop
kracht denkbaar is, maar dusdoende wordt een probleem opgeworpen, 
hetwelk met het wezen van het kapitaaldekkingstelsel hoegenaamd niets 
te maken heeft. 

§ 4. De pèri!?elen rondom de finaizciering 

Met betrekking tot het meest gewenste financieringssysteem voor de 
onderhavige ouderdomsverzekering zal wel .niemand ontkomen aan de 
suggestie, allereerst de toepasselijkheid van het tevoren omschreven 
kapitaaldekkingstelsel aan een onderzoek te onderwerpen. In zoverre kan 
men het billijken, dat de Sociaal-Economische Raad zich mede op dit pad 
heeft begeven. 

Men zou zich dan moeten voorstellen, dat vanwege de overheid een 
maatschappij wordt opgericht, waarbij alle ingezetenen verzekerd worden 
terzake van het hun toe te kennen ouderdomspensioen. Het wordt dus wél 
een gigantische portefeuille, doch ovèrigèns valt op te merken, dat het 
eenvormige verzekerde bestand aan de administratie geen al te zware 
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eisen oplegt. Aanvankelijk baart de kwestie der premiebetaling de grootste 
zorgen : alle reeds pensioengerechtigden dienen uiteraard tegen betaling 
van een koopsom te worden ingekocht, terwijl alle actieven tegen betaling 
van jaarlijkse premiën kunnen worden opgenomen, welke premiën 
variëren van de zeer lage premie der ZO-jarigen tot de uitzonderlijk 
hoge, slechts eenmaal betaalbare premie der 64-jarigen. Het tweede ver
zekeringsjaar geeft al soulaas: koopsommen behoeven niet meer gestort 
te worden, terwijl de aanvankelijk 64-jarigen ook pensioentrekkend zijn 
geworden. \Vel komt er een nieuwe jaarklasse van ZO-jarigen in het be
stand. Zo gaat het door en na 44 jaar is er een grote stabiliteit in de 
premiebetaling gekomen, want van dat moment af betaalt iedere ver
zekerde de jaarpremie van een ZO-jarige. 

Het behoeft wel nauwelijks te worden gezegd, dat deze monsterin
stelling een buitensporig hoge· premiereserve zal hebben te beheren. Men 
k~tn gemakkelijk becijferen, dat op de lange duur een niveau van 30 mil
Hard zal worden overschreden, terwijl alsdan ook .nog een premie-inkomen 
van circa 500 millioen per jaar nodig is. Zelfs voor het huidige geslacht, 
dat met astronomische getallen heeft leren spelen, zijn de zoëven ge
noemde resultaten van het kapitaaldekkingstelsel nauwelijks aanvaardbaar. 

Op dit critieke motnent nu komt er ruimte voor de overweging, dat 
tussen een particuliere maatschappU ·van levensverzekering en een alle 
ingezetenen omvattende ouderdomsvoorziening naast punten van overeen
stemming ook essentiële verschillen bestaan, waarvan het belangrijkste 
daarin is gelegen, dat de toetreding tot de eerstgenoemde onderneming 
volstrekt vrijwillig is, terwijl de door de S. E. R. beoogde volksverzekering 
een obligatoir karakter draagt. Dan evenwel behoeft terzake van de finan
ciering der wettelijke ouderdomsverzekering aan de usances van het par
ticttliere bedrijf geen dwingend gezag te worden toegekend, doch zal men 
de merites van andere financieringsstelsels mogen naspeuren. 

Welnu, een zeer eenvo_udig systeem hebben wij reeds op blz. Z9Z 
(Ze alinea) aangeduid. Daartoe becijfert men voor het beschouwde jaar, 
hoeveel pensioen aan alle bejaarden gezamenlijk dient te worden uitge
keerd ; en dit bedrag vordert men vervolgens van de actieven in, waarbij 
men bij voorbeeld met de S. E. R. een voor ieder gelijk percentage over 
het inkomen zou kunnen nemen. Het kenmerkende van dit zogenaamde 
omslagstelsel is klaarblijkelijk hierin gelegen, dat geen enkele reserve of 
fonds wordt gevormd; aan het einde van elk verzekeringsjaar is de kas 
volkomen 1eeg, want het is juist de opzet, telken jare precies datgene 
te doen opbrengen, wat voor de pensioenlasten nodig blijkt te zijn. 

Het kapitaaldekking- en het omslagstelsel staan dus wel als twee 
uitersten tegenover elkaar. Bij de eerstgenoemde methode wordt de hoog
ste premiereserve gekweekt, terwijl zij bij de andere volstrekt ontbreekt. 
Intussen zal wel niemand over het omslagstelsel als financieringsmethode 
voor de ouderdomsvoorziening zonder meer de staf willen breken, hoe 
ongerijmd en verwerpelijk dit systeem voor het particuliere levensver
zekeringsbedrijf ook zoude zijn. 

Edoch - nu wij eenmaal de sprong uit de gebondenheid der private 
levensverzekering naar de vrijheid der obligatoire volksverzekering hebben 
gedaan, zouden wij ook ergens tussen kapitaaldekking en omslag een ge
schikte schuilplaats kunnen zoeken. Er heeft dan uiteraard een partiële 



300 PROF. DR J. P. VAN ROOIJEN 

fondsvorming plaats, geheel afhankelijk van de aantrekkingskracht, die 
het kapitaaldekking- en het omslagstelsel blijken uit te oefenen. Voor zo
ver daaraan behoefte mocht bestaan, kunnen wij de begeerde tussenop
lossing zelfs nog in een fraai wiskundig kleed hullen ; wij kunnen immers 
een deel A van het toe te kennen ouderdomspensioen aan het kapitaal
dekkingstelsel binden en het resterende deel B in het omslagstelsel op
vangen. De hoegrootheid van de delen A en B wordt dan geheel bepaald 
door de fonclspositie, die men tussen kapitaaldekking en omslag wenst in 
te nemen. 

De albeheersende vraag, of en zo ja welke motieven ter fixering van 
de meest gewenste fondspositie kunnen worden aangevoerd, is hiermede 
nog geenszins beantwoord. 

Alvorens hiertoe over te gaan, dienen wij het omslagstelsel nauwkeurig 
te bezien. En zulks te meer, omdat de Sociaal-Economische Raad on
dubbelzinnig zijn voorkeur voor deze financieringsmethode uitspreekt. 

Het stelsel munt ontegenzeggelijk door eenvoud uit. ·wiskunde komt 
er niet aan te pas en de berekeningen zijn tot een minimum gereduceerd. 
Zonder enige aarzeling zou men het uit dien hoofde moeten aanbevelen. 

Aanvankelijk gaat de toepassing van het omslagstelsel ook met geringe 
offers gepaard. In § 2 hebben wij immers betoogd, dat het Nederlandse 
volk nog vrij jong is, zodat het aantal pensioengerechtigde bejaarden in 
verhouding tot de actieven redelijk mag worden genoemd. In deze situatie 
komt evenwel gedurende de eerstvolgende halve eeuw en waarschijnlijk 
ook nog daarna een grondige verandering in die zin, dat de klasse der 
bejaarden ten opzichte van de categorie actieven zeer sterk zal stijgen; 
op grond van een zo nauwkeurig mogelijke prognose hebben wij gesteld, 
dat het huidige verhoudingscijfer in de verre toekomst met 75 % zal zijn 
gestegen. Volgens mededeling van de S. E. R. heeft het Centraal Plan
bureau met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek berekend, dat de huidige omslagpremie ruim 5 % van het totale 
premieplichtige inkomen dient te bedragen. Derhalve zou dit percentage 
op de lange duur tot circa 9 % toenemen. De Sociaal-Economische Raad 
noemt dit hoge percentage niet; hij wijst slechts in algemene zin op de 
voortgaande verhoging in de verre toekomst en volstaat dan met de laco
nieke opmerking, dat hij deze grotere last, gezien de overige voordelen 
van het omslagstelsel, heeft gemeend te moeten aanvaarden. Zo ongeveer 
in deze trant: gelet op de voordelen van een snelle dood, leg ik mijn 
hoofd op het blok. 

Men heeft wel gemeend, de aan het omslagstelsel inhaerente lasten
verschuiving naar de toekomst te kunnen elimineren door een zogenaamd 
stootfonds in het leven te roepen; op dit fonds zou men dan te zijner tijd 
een beroep kunnen doen. Indien men daaromtrent echter een berekening 
opzet, blijkt alras, dat het een zeer groot fonds zou moeten zijn, waar
cloor aan het omslagstelsel de glans goeddeels ontnomen zou worden. 

Het is merkwaardig, dat de Sociaal-Economische Raad met betreld<:ing 
tot de financiering van de geprojecteerde ouderdomsverzekering slechts 
twee mogelijkheden toelaat, namelijk kapitaaldekking of omslag. Wel is 
waar .noemt hij als tussenoplossing nog het zogenaamde renteclekking
stelsel, doch het heeft niet de minste zin, hieraan aandacht te besteden. 
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\Vaarom rept de S. E. R. met geen woord over denkbare tussenstelsels 
met partiële fondsvorming? Bij voorbeeld in dier voege, dat het toe te 
kennen ouderdomspensioen wordt gesplitst in twee gedeelten, en vvel een 
constant pensioen C en een variabel pensioen V. De financiering van het 
deel C zou dan plaats moeten vinden volgens het kapitaaldekkingstelsel, 
terwijl voor het deel V van het omslagstelsel gebruik zou dienen te worden 
gemaakt. Met betrekking tot het laatstgenoemde zit natuurlijk de gedachte 
voor, dat het periodiek kan worden vastgesteld aan de hand van daartoe 
aan te leggen maatstaven. · 

Met betrekking tot de grootte van C en V kan op tweeërlei richtsnoer 
worden gewezen. V ooreerst moet C worden geschat in verbanel met de 
investeringsbehoefte, want het spreekt wel vanzelf, dat uit hoofde van de 
begeleidende besparingen nieuw en reëel kapitaal elient te worden ge
financierd. Vervolgens mag V weer niet te klein worden g-enomen, aan
gezien anders de noodzakelijke aanpassing van het gehele bodempensioen 
aan de veranclerende koopkracht in het geelrang zou komen. 

De Raad motiveert zijn voorkeur voor de toepassing van het onge
deelde omslagstelsel onder meer als volgt: "De uitkeringen aan de bejaarden 
zuilen, ongeacht de gevolgde financieringswijze, uit de lopende productie 
moeten geschieden. Vanuit dit aspect is het derhalvevan belang een stelsel 
van financiering te kiezen, dat de omvang van de toekomstige productie zo 
mogelijk gunstig beïnvloedt. Een dergelijke invloed zal van een wijze van 
financiering, waarbij fondsvorming op grote schaal plaats vindt, niet uit
gaan, omdat de fondsvorming de omvang der besparingen zeer sterk zou 
doen stijgen, terwijl het niet waarschijnlijk is, dat de factoren, welke 
de omvang van de investeringen bepalen, zich hierdoor zodanig zuilen 
wijzigen, dat de toeneming van de spaarneiging tot additionele i.nveste
dingen aanleiding zal geven". V alstrekt overtuigend is dit betoog zeker 
niet. Enerzijds is niet duidelijk, hoe de toepassing van het onvervalste 
omslagstelsel ter financiering van de ouderdomsverzekering de omvang 
van de toekomstige productie gunstig zou kunnen beïnvloeden. Anderzijds 
wordt wel de staf gebroken over fondsvorming op grote schaal, doch de 
Raad zwijgt over de mogelijke. verdiensten van partiële fondsvorming. 
Men krijgt wel heel sterk de indruk, dat de Raad niet serieus heeft ge
peinsd over de mogelijkheid van een gulden middenweg tussen kapitaal
dekking en omslag. 

§ 5. Brandiug en lwbbeling 

Met zijn plan voor een generale ouderdomsvoorziening heeft de Sociaal
Economische Raad uitermate hoog gegrepen, want het gaat om een wette
lijke regeling, waarbij aan aile ingezetenen tot in verre geslachten zeer 
concrete pensioenaanspraken worden verleend. Men zegge niet, dat slechts 
wordt voortgeborduurd op de bestaande Noodwet, want deze ontfermt 
zich uitsluitend over de in zorgelijke omstandigheden verkerende bejaar
den, doch kent generlei rechten toe. Het project van de S. E. R. is be
doeld als een alomvattende ouderdomsverzekering en stelt tegenover de 
premieplicht een onvoorwaardelijk recht op toekomstig pensioen. 

Te dien opzichte is tweeërlei stanelpunt denkbaar. Men kan oordelen, 
dat de te verlenen aanspraken zo zwaar wegen, dat zij als het ware 
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een stempel op de volkshuishouding moeten drukken. Het gaat toch om 
de garantie van toegezegde pensioenen, en dan uitgedrukt in koopkracht, 
voor welke zekerheid een ieder zonder morren uit de weg zal hebben 
te gaan. Zulk een stringente redenering plaatst ons kennelijk in de 
branding. 

Daartegenover kan men de mening uitspreken, dat de voorstellen van 
de S. E. R. slechts effect kunnen sorteren, voor zover de verhoogde druk 
op de consumptiegoederen door het N eclerlanclse bedrijfsleven kan worclell 
opgevangen. In deze gedachtengang past het begrip "ouderdomsver
zekering" natuurlijk niet; veeleer degradeert men de verzorging der be
jaarden tot een sluitpost van het nationaal budget. Een dergelijke fleg
matische opvatting is op de rust van de kabheling afgestemd. 

\iVelnu, er blijft in het licht van het advies van de Raad geen andere 
mogelijkheid dan de uiterste inspanning om de gevaren der branding 
te doorstaan. Een ouderdomsverzekering ten behoeve van een snel ver
grijzende bevolking schept eriorme problemen, die slechts tot oplossing 
kunnen worden gebracht, indien wij middelen en wegen tet verhoging 
van de nationale welvaart weten te vinden. Te dien opzichte nu menei1 
wij, dat men met èen blote aanprijzing van het aanvankelijk goedkope 
omslagstelsel zeker niet kan volstaan, omdat alsclan de waarborgen ·ont
breken, dat de voor een stijgende productiviteit benodigde investeringen 
bereikt zullen worden. 

Ongetwijfeld zou men in dit verband kunnen opmerken, dat de toe
passing van het omslagstelsel. aan de investeringsbehoefte geen afbreuk 
doet, indien de jaarlijkse bedrijfssaldi na afzondering van de verschuldigde 
premiën een productieve bestemming vinden. Men mag echter leven in 
het vertrouwen, dat deze praemisse inderdaad zal worden gerealiseerd? 
Het bedrijfsleven is rijk geschakeerd; reële investeringen zullen stellig 
ter hand worden genomen, doch bij vele ondernemingen zullen de beschik
bare middelen geheel of ten dele een consumptieve besteding erlangen. 
Bovendien is het gevaar niet denkbeeldig, dat tal van bedrijven zich rijker 
zullen rekenen dan zij in werkelijkheid zijn, terwijl tenslotte niet uit het 
oog mag worden verloren, dat een belangrijk gedeelte van de overschotten 
naar de fiscus afvloeit. 

Daarom voerden wij een pleidooi voor partiële fondsvorming - partieel, 
want algehele kapitaaldekking leidt ook naar onze mening tot een onbe
hagelijke vermogensaccumulatie. En voor de effectuering van partiële 
fondsvorming bepleitten wij een splitsing van het bodempensioen in een 
constant deel C, te financieren op basis van kapitaaldekking, en een vari
abel deel V, te realiseren door middel van omslag. Administratieve be
zwaren tegen dit systeem zijn nauwelijks denkbaar. 

§ 6. V oorlaatste woorden 

In het voorgaande hebben wij de woorden "ouderdomsverzekering" en 
"ouderdomsvoorziening" door elkaar gebruikt. Zulks geschiedde niet van
wege de behoefte aan afwisseling, doch mede uit een oogpunt van onzeker
heid, of het door de Sociaal-Economische Raad ontworpen plan ter ver
zorging van de bejaarden als "verzekering" dan wel als "voorziening" 
moet worden aangemerkt. 
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V oor zover men als criterium stelt, dat van een verzekering in de eigen
lijke zin alleen dan sprake is, indien de betrokkene de actuarieel te be
cijferen premie zelf betaalt, kan het door de S. E. R. geprojecteerde schema 
in genen dele als een ouderdomsverzekering worden beschouwd. Verlegt 
men daarentegen het zwaartepunt van de premië.n naar de uitkeringen 
en stelt men, dat het verlenen van pensioenaanspraken beslissend moet 
worden geacht, dan valt niet te ontkennen, dat het plan van de S. E. R. 
een ouderdomsverzekering omvat. Gewoonlijk ontaardt een discussie 
van deze aard in ·een woordenspel en ter vermijding- van zulk een 
nutteloze bezigheid zullen wij te dezer plaatse geen poging doen terzake 
van het geschetste geschilpunt een juiste keuze te doen. Tegenover de 
brandende vraag, of het welslagen van de geprojecteerde ouderdoms
voorziening verzekerd is, is de kwestie van de naam volkomen irrelevant. 

vVel is er plaats voor enige beduchtheid, dat de door de Raad beoogde 
premie-inning via de belastingdienst ons na korte of lange tijd met pak 
en zak op de weg van het staatspensioen zonder enige inkomensgrens zal 
voeren. Aan deze vrees wordt in een minderheidsnota uiting gegèven en 
het is zeer te hopen, dat men de ontworpen ouderdomsverzekering voor 
zulk een verderfelijk afglijden zal weten te behoeden. 

* 
HET S.E.R.~ADVIES INZAKE DE OUDERDOMSVOORZIENING 

PRINCIPIEEL AANVAARDBAAR? 

DOOR 

MR Vl. AANTJES 

"De absolute maatstaf van het religieus-zedelijke be
ginsel moet oordeel vellen over de feitelijke ontwikke
ling en moet richting daaraan geven." 
Prof. Dr F. ]. H. M. van der Ven, Schaduyven van het 
1J1odernisme, blz. 29, 

"En voor de toekomst zal de mens ... , met inacht
neming van de gegeven maatschappelijke en geestelijke 
situatie, zijn gedachten en daden allereerst moeten laten 
leiden door dat, wat deze maatschappij behoort te zijn 
en te worden, en niet door wat zij is." 
Prof. Dr H. van Riessen, De Maatschappij der Toe
komst, blz. 204/5. 

De vraag naar de principiële aanvaardbaarheid van het S.E.R.-advies 
inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, waarvoor wij in dit artikel 
geplaatst worden, is niet zo eenvoudig. Over het gehele vraagstuk der 
ouderdomsvoorziening is nu reeds gedurende zovele jaren door knappe, 
ervaren en gezaghebbende voormannen uit onze kring nagedacht en door 
hen zijn daarover zo diepgaande vertögen gehouden, dat het al te vermetel 
zou zijn in enkele bladzijden een verantwoord oordeel over het uitvoerig 
beredeneerde advies van de Sociaal-Economische Raad te willen geven; 
tenzij dan dat men bij deze mannen te rade ga. 

Daarnaar nu is in dit artikel gestreefd. Het spreekt vanzelf, dat het niet 
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mogelijk is in het korte bestek daarvan alles te verwerken, wat ten aanzien 
van deze problemen in onze kring van gezaghebbende zijde aan behar
tigenswaardigs is geschreven, alsook dat de tijd, welke voor een betrek
kelijk korte verhandeling kon worden uitgetrokken, niet toereikend was 
om van dat alles een uitputtende studie te maken. Ook zonder deze pre
tentie meen ik evenwel een betrouwbaar beeld van de gedachten onzer 
grote voormannen, voorzover voor ons onderwerp van belang, aan de 
lezer te kunnen tonen. 

Niet slechts om de overtuiging van eigen onvolkomenheid, ook om 
andere reelenen is het juist om op het ogenblik, nu ter oplossing van het 
vraagstuk der ouderdomsvoorziening een ingrijpend en alomvattend plan 
wordt aangeboden, de historie te raadplegen. Het probleem komt niet uit 
de lucht vallen. Het heeft, ook in antirevolutionaire kring, een geschie
denis, en ook ten aanzien hiervan geldt Burke's woord, dat een volk, dat 
zijn verleden niet kent, niet aan zijn toekomst bouwen kan. En om die 
toekomst gaat het toch bij dit project. 

Zonder iemand te kort te doen,· mogen hier toch met name Talma en 
Kuyper genoemd worden als degenen onder ons, die omstreeks de eeuw
wisseling hebben gevorst naar wat op het stuk der sociale verzekering, 
met name ook der ouderdomsvoorziening, eis van beginsel is, de prin
cipiële al of niet aanvaardbaarheid der verschillende vormen hebben be
sproken en de verlangens der antirevolutionaire richting te dien aanzien 
hebben geformuleerd. \Vat de grote lijnen betreft, zijn de resultaten van 
hun werk als de antirevolutionaire gedachte weergevend aanvaard. Na
tuurlijk is het niet zo, dat wat Talma of Kuyper over een bepaald sociaal 
vraagstuk heeft gezegd, zelfs al is dat tot nu toe onweersproken onder 
ons aanvaard, reeels daarom ook juist is. Maar het is wel van beslissende 
betekenis voor de bewijslast. Wie vandaag meent, dat een aanvaarde 
mening onzer voorgangers principieel niet houdbaar is, tone dat aan. 

Zo is het antwoord op de vraag naar de principiële aanvaardbaarheid 
van het S.:Ë.R.-advies mede te zoeken in het antwoord op de vraag, in 
hoeverre de daarin ontworpen regelingen overeenkomen met de in de anti
revolutionaire historie geformuleerde verlangens, clan wel in hoeverre zij 
de trekken vertonen van de in die geschiedenis als onaanvaardbaar ge
qualificeercle stelsels. 
· Men eert zijn grote voorgangers niet door lichtvaardig hun naam te 

verbinden aan voorstellen, welke ons sympathiek zijn, doch door serieus 
van hun werken kennis te nemen en de feiten daaraan te toetsen. 

Hoezeer het van belang is het S.E.R.-aclvies aan een onderzoek naar 
zijn principiële aanvaardbaarheid te onderwerpen, wordt reeels voldoende 
aangetoond door de uitspraak in het advies zelf : "De ten aanzien van 
de(ze) grondslagen gedane keuze beïnvloedt in belangrijke mate het in te 
nemen stanelpunt betreffende de aan de voorziening te geven concrete ge
stalte" (blz. 23). Achter de gekozen vormen liggen dus beleden beginselen. 
Om die beginselen gaat het. 

Bij de beoordeling van het karakter der voorgestelde voorziening zal 
uiteraard niet de vorm, nog minder de benaming, doch de materiële inhoud 
zelf het criterium zijn. \Vaar het "etiket" niet mocht kloppen met de zaak, 
zal niet dit etiket, doch de zaak zelf beslissenel moeten zijn. 

Het dilemma, dat de beschouwingen over de ouderdomsvoorziening 
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steeds beheerst heeft, is dat van staatspensioen of verzekering. Na een zeer 
korte samenvatting van het S.E.R.-advies tot goed begrip, zal ·dan ook 
allereerst aan dit thema aandacht worden geschonken. Daarna zal worden 
nagegaan, wat als antirevolutionair standpunt geldt ten aanzien van de 
overheidsbemoeiing met de zaak der ouderdomsvoorziening. Tenslotte 
zal het S.E.R.-advies zelf in zijn voor onze vraagstelling voornaamste 
onderdelen onder ogen worden gezien. Ook op de minderheidsnota zal 
daarbij uiteraard even het licht moeten vallen. 

Een tweetal opmerkingen mogen daaraan nog voorafgaan. Gevraagd 
werd een oordeel over de principiële aanvaardbaarheid van het S.E.R.
advies. Daarover gaat het dus. Men boude dit in het oog, als er terwille 
van de leesbaarheid wel eens over moet worden gesproken als ware het 
een reeds officieel vaststaande regeling. Het lijkt onbelangrijk, maar de 
ervaring leert hoezeer suggestie rijp kan maken voor een gewenst stand
punt. Ook met het S.E.R.-advies wordt niet steeds met de nodige voor· 
zichtigbeid in dit opzicht omgegaan. 

In de tweede plaats moet ik opmerken, dat het door elkaar gebruiken 
van de woorden staat en overheid, waartegen Scheurer in navolging van 
Anema zozeer waarschuwt 1 ), niet geheel te vermijden was, nu ook de 
meesten der geciteerde auteurs dit onderscheid niet maken. De duidelijk
heid zal er echter, naar ik vertrouw, niet al te zeer onder lijden. 

Korte inhoud vam het S.E.R.-advies 
Het door de Sociaal-Economische Raad uitgebrachte advies hottelt zeer 

in het kort het volgende in. 
Er komt een verplichte onderdomsverzekering voor alle ingezetenen. 

Er zijn geen uitzonderingen. 
Aan alle ingezetenen boven 65 jaar wordt jaarlijks een bedrag uitge

keerd, dat bij de huidige koopkracht van het geld voor echtparen f 1260,
is en voor ongehuwden f 756, -. De uitkering zal aan de gewijzigde 
koopkracht van het geld telkenmale moeten worden aangepast. 

De verzekering heeft het karakter van een omslagstelsel. 
Premieplichtig zijn allen, die een inkomen genieten. De premie is een 

voor allen gelijk percentage van het inkomen, waarbij inkomen boven 
f 6000,- buiten beschouwing blijft. Bij niet-loontrekkenden met een in
komen beneden f 2000,- en van f 2000,- tot f 3000,- zal de premie 
geheel resp. gedeeltelijk door de overheid worden betaald. Bij niet
betaling van de verschuldigde premie (voorzover niet vallend onder de 
zojuist genoemde categorie) zal het pensioen worden gekort met 2 % voor 
ieder jaar, waarover de premie niet betaald is. De inning van de premie 
geschiedt door de belastingdienst op dezelfde wijze, waarop dit met de 
loon- en inkomstenbelasting het geval is. 

De overgangsbepalingen laten wij onvermeld. Zij zullen ook verder, 
als niet essentieel voor de aard der regeling, buiten beschouwing blijven. 

Verzeko·ing of staatspensioen? 
De vraag, welke van deze beide, onderdomsverzekering of staats

pensioen, naar antirevolutionair beginsel dient te worden voorgestaan, zon 

1) Dr Joh. H. Scheurer, Verplichte verzekering en de Antirevo/utionnaire partij, 
diss. V.U., Amersfoort, 1931, blzz, 27 en 123, waar verwezen wordt naar Prof. Mr 
A. Anema, Grondslagen der sociologie, blz. 138/9. 
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men overbodig kunnen achteri. Niemand zal immers betwisten, dat de 
antirevolutionaire richting zich steeds principieel tegen het staatspensioen 
verklaard heeft. Reeds bij de behandeling van Talma's invaliditeits- en 
ouderdomswet liepen de beraadslagingen, naar het getuigenis van 
Traelstra 2) niet zozeer over het voor of tegen van het ontwerp, maar over 
de aanvaardbaarheid of verwerpelijkheid van het staatspensioen. Tégen 
staatspensioen, maar daarentegen vóór verzekering, was het antirevolutio
naire standpunt. Verzekering, als het kan vrijwillig, als het moet en ver
antwoord is verplicht. 

Hoewel niemand het bovenstaande zal betwisten, is het toch van belang 
de historie hierover te raadplegen. Het is immers niet voldoende te weten, 
dat de antirevolutionaire richting steeds tegen staatspensioen was, maar 
wij moeten ook weten, wat daaronder verstaan werd, waartegen zich de 
bezwaren richtten, en van die bezwaren kennisnemen, om te zien of die 
'vellicht ook gelden tegen het S.E.R.-advies. Evenzo is het niet voldoende 
te weten, dat de antirevolutionaire richting voor verzekering was. Nodig 
is de argumenten te kennen om te weten, of die mogelijk ook voor het 
S.E.R.-advies pleiten. 

In 1900 werd opgericht de Bond voor Staatspensionneering, die blijkens 
zijn statuten beoogde het "tot stand komen ener wet, waarbij aan alle 
Nederland ers, zowel vrouwen als mannen, op een nader bij bedoelde 'wet 
aan te geven leeftijd, recht wordt toegekend op een gelijk staatspensioen, 
zonder premiebetaling ; de kosten te vinden uit de opbrengst van bestaande 
of nog te heffen belastingen". 

Hoewel niet alle hier vermelde elementen essentieel geacht werden voor 
het staatspensioen (hierna zal blijken, dat dit niet het geval is; ook uit de 
afzonderlijke .vermelding in de statuten van de bond voor staatspensio
nering zou reeds kunnen worden afgeleid, dat premievrijdom niet vanzelf
sprekend in het staatspensioenstelsel behoeft begrepen te zijn), kan men 
in het algemeen toch veilig zeggen, dat het tegen dit begrip geweest is, 
dat de antirevolutionaire richting zich heeft verzet. 

Een der hoofdbezwaren tegen dit staatspensioen was wel, dat het voor 
allen een uniforme regeling trof. Kuyper heeft in zeer krasse termen ver
oordeeld, "elk stelsel van verzekering 3), dat allen gelijlwlijk 4

) wil om
vatten, omdat al zulke stelsels in strekking communistisch zijn en zoo de 
zedelijke verantwoordelijkheid verzwakken als de weldadigheid met onder
gang bedreigen" 5

). Hij maakt voor pensionnering het drieledig onderscheid 
tussen te laag beloonden, schuldigen en ellendigen (nalatigen en onmach
tigen zouden wij de beide laatste groepen noemen; de Minderheidsnota 
bij het S.E.R.-advies spreekt van "die niet in staat zijn geweest" en "die 
verzuimd heeft", "ongunst der omstandigheden" en "eigen schuld", en 

2 ) Handd. II K. 1912/13 blz. 223, aangehaald bij Dr J, M. Vellinga, Talma's sociale 
arbeid, Hoorn, 1941, blz. 178. 

3) Men merke op, dat Kuyper hier van "verzekering" spreekt. Het is dus niet zo, 
dat, als maar aannemelijk gemaakt wordt, dat het stelsel dat ener verzekering is, dan 
de lucht voor de antirevolutionair gezuiverd is. Ook de verzekering kan een zodanige 
vorm hebben (zulk een als Kuyper hier noemt bv.), dat zij evenzeer te verwerpen is 
als wat wij onder staatspensioen plegen te verstaan. 

4) Waar hier en elders cursiveringen in de citaten voorkomen, zijn deze steeds van 
de geciteerde schrijvers zelf. 

5) Dr A. Kuyper, Proeve van Pensioenrege[i11g voor l'Verklieden en h1111s gelijken, 
Amsterdam, 1895, (gebundelde Standaardartikelen), blz. 53 v. 
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vat ze samenohder de term "nooddruftigen" 6
)). Slechts de eèrste categorie 

kan recht laten gelden. Hij stelt twee eisen : recht toekennen aan wie het 
toekomt; niet ook hetzelfde recht toekennen aan wie het niet toekomt (de 
"nooddruftige"). 

Is die uniformiteit een der fundamentele bezwaren, een tweede hoofd
bezwaar richt zich tegen de overwegende positie, welke de overheid daarbij 
inneemt. Wij zullen nog gelegenheid hebben dit afzonderlijk te bezien. 

Steeds is de opvatting blijven bestaan, dat het staatspensioen het ver
antwoordelijkheidsbesef ondergraaft, de spaarzin vermindert, een premie 
is op luiheid en verkwisting, in zedelijk opzicht ontwrichtend werkt 7). 

Een ernstige grief is ook, dat er door wordt verscheurd "de(n) band 
tusschen het arbeidzaam leven en het ontvangen van ouderdomspen
sioen" 8). Daar deze grief uit het antirevolutionair of christelijk-historisch 
beginsel opkomt, is het niet verwonderlijk, dat uit de C.H.U. eenzelfde 
geluid ,vernomen wordt. De vraag stellend, of staatspensioen aanvaard 
kan worden "als een daad ter verheffing van de vollukracht", antwoordt 
Krol, dat de Unie dan "altijd zeer gedecideerd afwijzend (is) geweest. De 
C.H. Unie heeft er steeds aan vastgehouden, dat bewaard dient te blijven 
het verband tusschen den verrichten arbeid en het verdiend pensioen" 9

). 

Hiertegenover is gekozen voor de verzekeringsgedachte. In de ver
zekering, althans gelijk die steeds verstaan is, is dat gewenste verband 
wel aanwezig. Meer in het bijzonder is dat aanwezig in het verband tussen 
de hoogte dei uitkering en de te betalen premie, hetgeen een wezenlijk 
kenmerk van iedere verzekering is. Uit de totale premieopbrengst wordt 
een bedrag uitgekeerd, dat, behalve van andere factoren, ook afhankelijk 
is van de betaalde premie. De individuele uitkering staat in een bepaalde 
verhouding tot de individuele premie. \i\faar het (premievrije) staats
pensioen gesteld Wordt tegenover de verzekering, wordt de verzekering 
toch altijd verstaan in deze, ik zou haast willen zeggen lelassiel~e, zin. 

Het is goed daarop te letten, nu in onze tijd een begrip verzekering 
wordt geïntroduceerd, dat met het gebruikelijke begrip nauwelijks iets 
meer dan de naam gemeen heeft, doch (wat de ouderdomsverzekering 
betreft) materieel meer overeenkomst vertoont met wat wij gewoon zijn 
met de naam staatspensioen aan te duiden. Ter rechtvaardiging van deze 
theorie beroepen Schouten en Veldkamp er zich op, "dat de juridische 
begripsvorming met betrekking tot de sociale verzekering in onvoldoende 
mate is aangepast aan de economische realiteit . . . Tussen het recht en 
de economische materie, welke het tracht te ordenen, dient een voortdurend 
verband te bestaan, hetwelk ook tot uitdrukking moet komen in de uit
eindelijke vormgeving en begripsvorming ... Maar daarvoor is nodig, dat 
men de sociale verzekering meer en meer leert begrijpen als een econo
mische categorie ... In de practische sociale politiek leert men dan werken 
met begrippen, die een reële economische betekenis en niet slechts een 
historisch juridische betekenis hebben" 10). 

6) S.E.R.-advies, blz. 109. 
7) Zie bv. Anti-Revolutionaire Staatkunde (maandelijkse uitgave) VIII, blz. 87 v.; 

XIII, blz. 37; XV, blz. 140. 
8) J. Schouten, Het Staatspensioen, 's-Gravenhage, 1929, blz. 7, 
9) Tj. Krol, StaatsPellsioen, 's-Gravenhage, 1939, blz. 8. 
10) Dr D. B. J. Schouten en Dr G. M. J, Veldkamp, De sociale verzekering in de 

volllshuishoudillg, Amsterdam, 1952, blz. 116, 
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Ik wil de juistheid dezer stellingen voor de economische wetenschap 
(op welk terrein de geciteerde auteurs vele malen deskundiger zijn dan 
ondergetekende) niet in twijfel trekken, maar moet toch opmerken, dat 
met het plakken van het etiket verzekering op vvat wij vroeger staats
pensioen noemden de bezwaren daartegen niet zijn weggenomen, wel 
echter politieke spraakverwarring ontstaat 11). 

Enigszins vooruitlopend op het antwoord op de vraag, welk begrip in 
het S.E.R.-advies wordt gehanteerd, moge ik in dit verband reeds her
inneren aan de uitspraak van de socialist Oasterhuis in de Eerste Kamer 
na het bekend worden van het S.E.R.-advies: "Het ruimere verzekerings
begrip heeft veld gewonnen. \iVij spreken gaarne van het maatschappelijk 
verzekeringsbegrip" 12). 

Prem:iebetaling als criterium? 
In de discussies is het vrijwel steeds gebruik onder staatspensioen al 

of niet stilzwijgend te verstaan: premievrij staatspensioen; staatspensioen, 
waarvan de kosten uit de gewone middelen worden bestreden. Daartegen
over werd dan echter als gewenst alternatief gesteld de verzekering in 
wat wij de "klassieke" zin noemden. Blijkbaar werd een derde mogelijk
heid (bv. individuele premie, die gee•IP verband houdt met de individuele 
uitkering) niet gezien. Waaronder moet die nu gerangschikt worden? 
M. a. w. : wordt in de bestrijding en afwijzing van het staatspensioen de 
premievrijdom als essentieel gezien (even essentieel als de eerder genoemde 
elementen)? Het heeft zin deze vraag te stellen, omdat men telkens de 
voorstelling van zaken ontmoet, dat een regeling, waarin op enigerlei wijze 
premiebetaling is opgenomen, daarmee al voor het gericht van het anti
revolutionair beginsel bestaan kan. 

\iVij zien de gesignaleerde leemte (het niet onder ogen zien van een 
derde vorm) zeer duidelijk gedemonstreerd in een artikel in De Standaard 
van 15 Maart 1909 13

). Daar wordt het verschil behandeld tussen "staats
pensionnering zonder premiebetaling" en pensionnering "met premie
betaling". Een der punten "in verschil, waarop dient gewezen, is dat bij 
pensioen 1net premiebetaling, een ieder een rente trekt naa•r zijn premie 
was". Men ziet het hier duidelijk. Met het criterium wel of niet premie 
komt men er niet. vVaar van premie-pensioen gesproken wordt, is dat: 
pensioen naar gelang prenzie betaald is. Hetgeen ter verdediging daarvan 
gezegd is, mag dan ook niet worden toegepast op een regeling, die gelijk 
pensioen toekent bij verschillende premie, of ook verschillend pensioen 
bij gelijke premie. \i\,T aar juist het ontbreken van deze afhankelijkheid 
een der argm1;1enten is om het premievrije pensioen te veroordelen, zal 
dat oordeel ook van toepassing geacht moeten worden op het pensioen 
waarbij, ook al is er een vorm van premiebetaling, dat verband en die 
afhankelijkheid zoek is. 

Ook Talma heeft aan dit vaste verband vastgehouden. "Met hand en 
tand heeft Talma zich verzet tegen allerlei pogingen om inbreuk te maken 

11) Op dezelfde wijze zal men moeten verstaan de uitspraak der in de vorige noot 
geciteerde schrijvers : "In de Nederlandse discussie over de sociale verzekering wordt 
nog door velen vastgehouden aan de gedachte, dat de sociale verzekering gefinancierd 
moet worden door middel van "echte" premiën" (a.w. blz. 118). 

12) Handd. I K. 1953/54, deel III, blz. 3123. 
13) Afgedrukt bij P. van Vliet Jr en W. C. J. Passtoors, Over Staatspensionneering, 

Leiden, 1909, blz. 54 vv. 
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op het verzekeringskaraider van zijn ontwerp 14
) . . . De pogingen van 

Duys om bij alle renten een toeslag van f 50.~ door de Staat te doen 
betalen leden schipbreuk door Talma's vasthouden aan zijn stelsel. Even
zoo diens plan om de Staat voor de lage loonen de premie te doen be
talen" 15). Geen bezwaar had Talma tegen premie-overneming door de 
overheid bij ·wijze van overgangsmaatregel om een stelsel van verzekering 
op gang te helpen, wel bezwaar echter tegen premie-overneming door de 
overheid in het stelsel zelf. 

Ook tegen het door Treub ingediende amendement, een eenheidsrente 
uit te keren, onafhankelijk van het aantal gestorte premies, verzette Talma 
zich, omdat Treub "door de invoering der eenheidsrente elk verband 
tusschen premiebetaling en uitkeering wilde zien opgeheven, den staat voor 
zware financiëele lasten plaatste en eigenlijk het gansche karakter der 
verzekering prijsgaf" 16

). 

Men ziet, ook bij Talma geen negatief afwijzen van het premievrije 
pensioen en daarom aanvaardend iedere regeling met een vorm van premie
betaling. Neen, een zeer positieve gedachte over verzekering en hoe die 
dient te zijn en daarom het premievrij staatspensioen afwijzend. Van dit 
standpunt uit wordt dan echter evenzeer afgewezen een pensioen met een 
vorm van premiebetaling, die evenmin aan de gestelde eisen voldoet. 

Dat trouwens ook de voorstanders van staatspensioen daarbij de 
premievrijdom niet als wezensbestanddeel zien, blijkt uit het rapport van 
een commissie uit het N.V.V. en de S.D.A.P. in 1938, dat spreekt van 
"premievrij staatspensioen zoowel als staatspensioen op den grondslag van 
een pensioenbelasting (of premieheffing)" 17

). Het zijn verschillende 
species van hetzelfde genus: staatspensioen. 

In dezelfde lijn ligt de uitspraak van N oteboom: "·waarschijnlijk zou 
men bij de invoering van staatspensioen wel een speciale belasting tot 
dekking der kosten moeten in het leven roepen. Doch tusschen het bètalen 
van die belasting en het recht op staatspensioen zou geenerlei verband 
behoeven te worden gelegd ... " 18

). Let wel: behoeven. Er zou dus ook 
wel een zeker verband (bv. een louter formele, die men premie zou kunnen 
noemen) kunnen bestaan tussen opbrengst der middelen en besteding, 
zonder dat het karakter van principieel onaanvaardbaar staatspensioen 
daarmee zou verloren gaan. 

Het criterium ligt dan ook niet in het: al of niet premie. Het criterium 
ligt op een geheel ander punt ( o. a., wij zagen er al enkele meer). "De 
verplichte verzekering erkent het eigen karakter der maatschappij naast 
dat van staat en overheid en huldigt de beschouwing, dat in de maatschappij 
allerlei organische kringen van samenleving bestaan, die als een eenheid 
leven en waardoor de individuën binnen zulk een kring in een bijzondere, 
gequalificeerde positie komen te staan ten opzichte van staat en overheid, 
waardoor ook de maatregelen van overheidswege dienaangaande derge
lijke kringen als een geheel moeten behandelen" 10

). 

14) T. w. het ontwerp invaliditeits- en ouderdomswet 1912. 
15) Dr J. M. Vellinga, Talma's sociale arbeid, Hoorn, 1941, blz. 186. 
16) Prof. Mr P. A. Diepenhorst, De Nederla11dse Arbeidswetgeving, deel II, Zeist, 

1930, blz. 294. 
17) Ontleend aan H. Amelink in Patrimoniz~m, jg. 65, blz. 120. 
18) Dr J, W. N oteboom in A.R, Staatkunde II, blz. 493. 
10) Scheurer, blz. 99. 
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Ook Talma bij diens krachtig verzet tegen staatspensioen ging het niet 
slechts tegen een bepaalde vorm van het staatspensioen, maar "tegen 
elken maatregel, die het staatsbemoeien met de verzekering onnoodig ver
meerderde" 20

). 

Scheurer, de beschouwingen van Talma, Kuyper en Heemskerk samen
vattend, schrijft: "De verplichte verzekering is in karakter verschillend 
van het premievrij staatspensioen, dat de band met het bedrijfsleven los
laat ... " 121). 

"De voorstanders van staatspensioen gaan uit van een andere beschou
wing der verhoudingen in de samenleving. Zij schakelen ... de maat
schappij als zelfstandige factor tussen staat en overheid uit" 22

). 

De premievrijdom is een reden te meer tot afwijzing van het staats
pensioen. Dat behoeft hier, naar ik mag aannemen, niet nader te worden 
toegelicht. \iVaar het nu o_m ging, is, dat alleen het ontbreken van premie
vrijdom het karakter van staatspensioen met alle principiële bezwaren 
daartegen niet doet verloren gaan. Soms wordt het wel daarbij genoemd, 
doch dan geschiedt dat blijkbaar gedachteloos, omdat men zich staats
pensioen meestal in combinatie met premievrijdom voorstelt. Voor het 
karakter van het staatspensioen is het echter riiet essentieel. Krol, die zich 
dat realiseerde, geeft zulks op een fijne wijze met haakjes aldus aan, als 
hij tot de conclusie komt, dat de Bond voor Staatspensionneering "in het 
N eclerlanclerschap en daarin alleen, den rechtsgrond gevonden heeft voor 
het (premievrij) Staatspensioen" 23

). 

Overheidsin grijp en 
"Onbewimpeld werd ook onzerzijels verklaard, dat de man of de vrouw, 

die in de dagen van hun kracht, naar plicht en roeping gearbeid hebben, 
een zeelelijk recht op pensioen bezitten, als ze onklaar worden door af
slijting van hun kracht" 24

). 

vVie behoren tot een bevolkingsgroep, die "geheel afhankelijk is van 
de opbrengst van zijn in dienst van anderen verrichten arbeid", moeten 
daaruit ook hun bestaansmiddelen kunnen vinden voor cly "jaren, waarin 
zij tengevolge van duurzame invaliditeit of ouderelom niet meer tot 
arbeiden in staat zijn" 25). 

Dat recht elient allereerst in vrijwillige regelingen verwerkelijkt te 
worden. Eerst waar dat niet mogelijk is gebleken, is het opleggen van 
een verplichting geoorloofd 26). 

"De vraag waarop het hier aankomt, is allereerst deze: Staan we voor 
een misstand, die voorziening eisebt? en de tweede: kan deze voorziening 

20) Diepenhorst, blz. 294. 
21) A, w., blz. 101. Het is duidelijk, dat het adjectief "premievrij" hier een voor 

.het betoog niet ter zake doend element in de zin brengt. De uitspräak geldt immers 
evenzeer bij een pensioen met zulk een premievorm, dat het ook "de band t\1et het 
bedrijfsleven loslaat". 

22) Scheurer, blz. 111. 
23) Krol, blz. 6. Op dezelfde wijze doet hij het telkens ook elders in dit geschrift. 
24) Kuyper, Proeve, blz. 9. 
2 5) Memorie van Toelichting op het ontwerp invaliditeits- en ouderdomswet 1904 

(ministerie-Kuyper), aangehaald bij Diepenhorst, blz. 281. , 
26) Het mislukken van de verschillende pogingen, o. a. van de bekende W. Hovy 

van de Amsterdamse Brouwerij "De Gekroonde. Valk", wijt Kuyper dan ook niet aan 
de aard der (particuliere) regeling; integendeel, die juicht hij toe. Zij mislukkèn door 
gebrek aan medewerking. Er moeten nu niet andersoortige regelingen komen, doch 
deze soort regelingen moet verplicht worden gesteld (cf. Proeve, 'blz. 35 vv.). 
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buiten de Overheid om tot stand komen ? En eerst daarna komt men te 
staan voor de derde vraag : Indien dan de Overheid in moet grijpen, kan 
ze dan nog volstaan met aanmoed·iging van het particulier initiatief, of
tewel moet ze ingrijpen met dwang?" 27

) 

Kuyper onderscheidt dus zeer duidelijk primaire, secundaire enz. taak. 
Opvallend is, dat hij noch Diepenhorst 28

) nog een verdere stap noemen, 
nl. het in eigen hand nemen van een regeling door de overheid. De laatste 
fase is het van overheidswege dwingen tot zelf doen. Scheurer noemt die 
verdere mogelijkheid wel, als hij als een bijzondere taak van de overheid 
aangeeft, "in gevallen, waarin de maatschappij of de staat 29

) onmachtig 
of onwillig bleken om de eigen taak te vervullen, en wanneer dat ver
zuim leidde tot een nijpenden achterstand, tijdelijk in de plaats te treden 
van den nalatige, dan wel dezen tot plichtsvervulling te dwingen" 30

). 

Voorwaarden zijn: onmacht, nalatigheid, noodtoestand; dan dwingt de 
overheid, doch treedt niet in de plaats, en zo zij al zelf als uiterste stap 
in de plaats treedt, dan nog slechts tijdelijk vVij zagen reeds, dat ook 
Talma zich verzette tegen iedere onnodige overheidsbemoeienis met de 
verzekering. 

Dit opleggen van een verplichting is voor de overheid dan niet slechts 
haar bevoegdheid, doch noodzakelijk uitvloeisel van haar roeping de 
zwakke te beschermen 31

). Zulk een verplichting is ook daarom geoorloofd, 
omdat "de onthouding der meesten den noodigen prikkel en de goede kans 
ook aán hen ontneemt, die anders zelf tot handelen bereid zijn" 32

). Met 
talrijke voorbeelden, ontleend aan het Oude Testament, motiveert Kuyper 
het ingrijpen in de particuliere sfeer 33

). 

Taal? en grens der overheid 
Het is echter niet onverschillig, hoe de overheid ingrijpt. De taak der 

overheid is "niet de maMschappij te regelen, maar het zwalûw, dat onrecht 
lijdt, te beschennen" 34

). Deze onderscheiding ter kenschetsing van de 
overheidstaak is ontleend aan Kuyper 35

). 

"De eigenlijke overheidstaak nu is de rechtsbedeeling. In strikten zin 
kan men zeggen, dat dit de eenige overheidstaak is . . . Daarnaast staat 

27) DrA. Kuyper, Verplichte Verzekering, (gebundelde Standaard-artikelen), Maas
sluis, 1906, blz. 13. In andere bewoordingen wordt het zo ook gesteld bij Prof. Mr 
P. A. Diepenhorst, Voorlezingen over de Economie, IV, 1928, geciteerd bij Scheurer, 
blz. 65. 

28) Zie noot 27. 
29) Men bedenke hierbij, dat Scheurer staat uitdrukkelijk onderscheidt van overheid. 
30) Scheurer, blz .. 102 v. 
31) Men zie met. name Kuyper, Verplichte Verzekering, in het bijzonder blz. 9 vv. 
32) Memorie van Toelichting op ontwerp invaliditeits- en ouderdomswet 1904, aan

gehaald bij Diepenhbrst, De Nederlandsche Arbeidswetgeving, II, blz. 282 v. 
33) Kuyper, Verplichte Verzekering, pag. 7 v. 
34) Mr K. Groen, De Staat en het Leven van de Arbeid, Politieke Kadercursus, 

les 3, blz. l. 
3 5 ) ""Bescherming"; niet "regeling"; moet er zijn. Die te verleenen vormt juist 

de eigenaardige taak der overheid" (Dr A. Kuyper, Ons Program, 4e druk, Amsterdam/ 
Pretoria, z.j., blz. 369). , 

Men kan Smeenk toegeven, dat Kuyper "een enkele maal tussen "beschermen" en 
"regelen" een te scherpe, practisch niet steeds vol te houden, onderscheiding" maakte, 
mits tevens onderschrijvend hetgeen de schrijver vervolgens opmerkt: "Tegenover 
den principieelen staatssocialist, die de taak der Maatschappij al meer door den Staat 
wil zien overgenomen, ... wijst Kuypers algemeene formule, al is zij gebrekkig, in elk 
geval een betere richting" (C. Smeenk in Gedenkboek Dr A. Kuyper, Kampen, 1937, 
blz. 136). 
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als tweede deel der overheidstaak de secundaire, de plaatsvervangende, 
de abnormale taak, de taak, die de overheid volbrengt, cloe11cle wat eigen
lijk des volks zelf is. De overheid treedt in de plaats van de maatschappij 
op", als de ene kring de andere verdrukt, als zij met elkaar in botsing 
komen, of als een kring nog ( !) te zwak is om op eigen benen te staan. 
":Maar het doel, ook. van zulk ingrijpen der overheid in de maatschappij 
is steeds, dat tenslotte toch al die maatschappelijke kringen weer leeren, 
vanzelf te werken, uit zichzelf en ook voor zichzelf" 86

). 

Als door nalatigheid der niet-statelijke kringen de gerechtigheid tussen 
de onderdanen in het geelrang komt, elient de overheid in te grijpen. Zij 
trede echter niet in de plaats dier kringen. Haar ingrijpen zij er integen
deel op gericht, dat de kringen zo spoedig mogelijk zelf hun taak ver
vullen. Uit de regeling blijke overduidelijk haar bedoeling slechts tijdelijk, 
plaatsvervangend te zijn. Het moet "de toeleg der overheid zijn, om ... 
hare hulp en bem.oei!ing, zoodra dit kan, terug te trekken" 87

). "Daarom 
ook geen staatspensioen, maar, als geen vrijwillige voorzieningen worden 
getroffen, verplichte voorziening ten laste van de in gebreke gebleven 
levenskring, in casu het bedrijfsleven" 88

). De sociale wetgeving is in 
antirevolutionaire kring, naar Schouten betoogt 39

), steeels gebonden ge
weest· aan ordening van en door de maatschappij zelf. De maatschappe
lijke kracht is de eerst aangewezene om de sociale wetgeving gestalte 
te geven. 

Talma dacht er niet anders over : "De taak der maatschappij moet niet 
overgenomen worden door den Staat, maar de Overheid is geroepen voor 
het maatschappelijk leven zoodanige regelen te stellen, dat de arbeiders 
worden beschermd tegen een druk, die hen zou verhinderen volgens 
recht en naar hun aanleg te leven ter eere Gods" 40

). Talma staat in zijn 
voorkeur voor de maatschappelijke krachten lijnrecht tegenover de staats
socialist, die er zich op toelegt, "dat de taak van de Maatschappij al meer 
door den Staat zal worden overgenomen" 41

). Een der argumenten, waar
mee Talma zich verweert tegen het verwijt als zou zijn verzekerings
stelsel staatssocialistisch zijn geweest, is, dat bij de uitvoering nauwe 
aanraking met het maatschappelijk leven is bewaard 42

). 

Het anti-revolutionaire standpunt, dat wij door de verschillende schrij
vers zagen belicht, vinden we duidelijk samengevat bij Schouten: "Het 
is de roepi.ng van de maatschappij, van de maatschappelijlee organen en 
kringen, van de menschen ieder naa.r eigen mate, om in santenwerláng 
in de stoffelijke behoeften ook voor den dag des ouderdoms te voorzien. 
Die roeping moet worden geha.ndhaafd. Bij het niet of onvoldoende er
!?ennen VGII!• deze roeping, bij het niet gehoorzamen aa1n deze roeping in 
de maatsc!wppij, m.oet de overheid haar niet overnemen, maar met behulp 
van de wetgevin•g tot hare er!?enniug en tot een leven in gehoorzaamheid 

36) Prof. Mr A. Anema, Grondslagen der Sociologie, blz. 53 v., aangehaald bij 
Scheurer, blz. 20. 

37) Kuyper, Proeve, blz. 90. 
88) Mr K. Groen in A.R.S. XX, blz. 126. 
89) J, Schouten in A.R.S. V, blzz. 128 en 166. 
40) Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag over het ontwerp Stuwadoors

wet, aangehaald bij Vellinga, blz. 126 v. Cf. ook blzz. 163 en 168 v. 
41) C. Smeenk en P. van Vliet J r, Een Held in volle Wapenrusting (A. S. Talm a 

en zijn Arbeid), Rotterdam, 1916, blz. 183 v. Colijn nam deze typering over in Saevis 
Tra11quillus in U11dis. Ook Mr K. Groen wijst daarop in A.R.S. XXII, blz. 93. 

•12) Scheurer, blzz. 67 v., 100. 
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aan haar nopen. De taak des volks mag, en kan ook niet met blijvend goed 
resultaat op de schouders van de Overheid worden gelegd. Het ingrijpen 
van de Overheid in het maatschappelijk leven moet steeds bedoelen de 
werking van de gezonde levensbeginselen in dat leven weer op te 'Nekken, 
te bevorderen, te versterken, te verzekeren, als dit mogelijk is" 43

). 

Overheidsingrijpen is slechts toelaatbaar, als de kringen, op wie de be
treffende taak primair rust, in gebreke blijven. En ook dan nog mag de 
overheid slechts zodanig optreden, dat het zelfstandig optreden der ver
banden, wier taak zij tijdelijk waarnam, bevorderd en vergemakkelijkt 
warde. Een uniforme regeling, die alles in handen van de overheid legt 
en aan al de onderscheidingen der verschillende maatschappelijke kringen 
voorbij gaat, is aan het antirevolutionair beginsel tegengesteld. N oteboom 
schreef dan ook reeds in 1926 in dit tijdschrift: "De gedachte van een 
algemeene pensionneering van staatswege is zuiver socialistisch" 44

). "De 
drijver toch van het staatsalvermogen; of, in bedaarder termen uitgedrukt, 
de staatsman die neigt tot uitzetting van de magistrale macht; beoogt niet 
het zedelijke doel, om te beschermen wat verdrukt wordt; maar heeft het 
doctrinaire oogmerk om de maatschappij om te gieten naar een hem schoon 
dunkend model" 45

). 

Dat geheel andere oogmerk was ook aanwezig in het rapport der com
missie-Van Rhijn, dat als rechtsgrond voor een de gehele bevolking om
vattend stelsel van sociale voorzieningen aangaf: "De gemeenschap, ge
organiseerd in den Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid ... 
van al haar leden .. . ", welke gedachte Groen als volkomen staatssocialis
tisch 46

) qualificeert 47
). 

Het S.E.R.-advies 
De in het advies van de Sociaal-Economische Raad aanbevolen regeling 

wordt aangediend als te zijn die ener verplichte sociale verzekering (blz. 
24), en wel aansluitend aan de hier te lande historisch gegroeide situatie. 
De regeling pretendeert dus uitdrukkelijk in het verlengde te liggen van 
de te onzent in de loop der jaren tot stand gekomen sociale verzekerings
wetgeving, welke zo sterk is bepaald door de in onze kring ontwikkelde 
gedachten, die wij in het kort nagingen. Doch, gelijk gezegd, niet de 
naamgeving, het etiket, is beslissend, doch de materiële inhoud. Die zullen 
wij dus hebben te toetsen aan de kenmerken van de verzekeringsvorm 
voor de oudedagsvoorziening. 

Omslagstelsel 
Voor de vorm der ouderdomsverzekering heeft de Sociaal-Economische 

Raad gekozen het omslagstelsel en niet het kapitaal- of rentedekkings
stelseL Dat wil dus zeggen, dat de kosten der uitkeringen over een be-

43) J. Schouten, Het Staatspe11sioe11, blz. 7. 
44) A.R.S. II, blz. 444. 
45) Kuyper, Ons Program, 4e druk, blz. 370, 
46) Volledigheidshalve zij opgemerkt, dat onder ll,taatssocialist verstaan wordt de 

socialist, die langs evolutionnaire weg streeft naar ·een~ socialistische maatschappij, 
zulks in tegenstelling tot de marxistische socialist, die dit doel langs revolutionnaire 
weg zoekt te bereiken. " · -· -~ · 
· 41) Mr K. Groen, De Staat e11 het Leveli van de Arbeid, les 9, blz. 6. Herinnerd 

zij in dit verband ook aan de uitspraak van Kuyper: "De theorie van den Staat als 
"gemee11schaP" verwerpen wij als revolutionnair" (Proeve, blz. 45). 
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paald jaar worden omgeslagen over allen, die in dat jaar premieplichtig 
waren. Dit stelsel nu is in de Nederlandse, ook sociale-, verzekerings
wetgeving geen onbekende figuur en men doet het begrip verzekering, 
gelijk dat onder ons steeds verstaan werd, dan ook beslist geen geweld 
aan, indien men het omslagstelsel daaronder begrepen acht. 

Toch besluite men op deze gronden niet al te lichtvaardig, althans wat 
dit facet van de zaak betreft, tot de aanvaardbaarheid van het S.E.R.
advies. vVant ook hier liggen nog wel enige voetangels en klemmen. 

Het omslagstelsel, gelijk wij dat kennen, houdt weliswaar in, dat de 
uitkeringskasten van een bepaald jaar worden omgeslagen over de premie
plichtigen van dat jaar (meestal in de vorm van een voorschotpremie met 
latere verrekening 48

), doch deze premieplichtigen zijn dan dezelfden, die 
in dat jaar eventueel tot de uitkering gerechtigd waren (bij ziektever
zekering bv. dus als ziekte intrad). Men betaalt de premie over het jaar, 
waarin men zelf het risico loopt, waartegen verzekerd wordt. Er is recht
streeks verband tussen eigen premie en eigen uitkering. 

Dit nu is in het omslagstelsel, dat het S.E.R.-advies kenmerkt, geheel 
anders. Hier worden de kosten der uitkeringen over een bepaald jaar 
principieel bestreden uit premies, te betalen door anderen dan de tot 
uitkering gerechtigden. Deze zijn zelfs uitdrukkelijk daarvan uitgesloten, 
want van het inkomen, dat de in het arbeidsproces nog ingeschakelde 
boven-65-jarige verdient, wordt geen premie geheven (blz. 38). Men 
draagt dus niet eigen risico, noch samen gezamenlijk risico, doch anderer 
risico. Een geheel vreemd element in ons sociaal verzekeringswezen is dit 
niet. In de premies der sociale fondsen, die "back-service" -uitkeringen 
doen, is dit ook opgenomen. Daar is het evenwel een overgangsmaatregel, 
van tijdelijke aard, doch niet inhaerent aan het stelsel zelf. Dat is een 
wezenlijk verschil. 

Natuurlijk zouden wij niet graag ontkennen, dat wij ons de noden van 
anderen moeten aantrekken en naar vermogen helpen lenigen. Het lijkt 
mij dubieus, of dit kan worden aangeduid met "het algemene morele besef 
met betrekking tot de verhouding tot de naaste" 49

). Bijbelse naastenliefde 
laat zich niet tezamen met bv. de socialistische gedachte der solidariteit 
als gemeenschapslid degraderen tot species van hetzelfde genus. Het 
"draagt elkanders lasten" kan voor de christen niet worden losgemaakt 
van "en vetvult alzo de wet van Christus". Bijbelse naastenliefde houdt 
op dit te zijn, zodra zij een juridische verplic~ting zou worden. Boven
dien moet er dan in ieder geval nood zijn bij de te helpen naaste. En 
tenslotte is dit nooit verzekering geacht. Verzekering in eigenlijke zin 
berust op recht, niet op barmhartigheid. 

Dat het stelsel van het S.E.R.-advies niet gelijk is aan wat onder ver
zekering door middel van omslag wordt verstaan, komt ook in de over
wegingen van de S.E.R. zelf tot uiting. De grondslag voor de algehele 
premieplicht is immers, "dat het. gehele, door de werkenden verkregen 
inkomen bijdraagt tot het verschaffen van het levensonderhoud aan de 

48) Ook kan het overschot (of tekort) van een bepaald jaar verrekend worden met 
de premie van het volgende jaar, zodat er dan een lichte verschuiving kan optreden 
tussen premieplichtigen en tot uitkering gerechtigden, maar die zal over de .period~ van 
één enkel jaar zo gering zijn, dat zij gevoegelijk kan worden verwaarloosd. 

49) S.E.R.-advies, blz. 23. 
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bejaarden" (blz. 37). Ten aanzien van de wenselijkheid en mogelijkheid 
van aanpassing der pensioenen aan de koopkracht van het geld zegt het 
advies : "Het uitspreken van twijfel hieraan betekent in wezen, dat be
twijfeld wordt, of de Nederlandse volkshuishouding zijn bejaarden zou 
kunnen onderhouden" (blz. 52). 

De hier te lande "historisch gegroeide situatie" is evenwel niet die der 
verzekering in deze vorm van een omslagstelsel. Ook aan degenen, die in 
onze kring steeds het pleit voor de ouderdomsverzekering gevoerd hebben, 
stond, naar wij gezien hebben, iets anders voor ogen. 

Toch mag men één belangrijk element niet over het hoofd zien. Aan 
de premiebetaling wordt nl. (onder bepaalde voorwaarden, o. a. ingezeten
schap op de uitkeringsgerechtigde leeftijd) het recht verbonden op uit
kering, wanneer men zelf de 65-jarige leeftijd bereikt heeft 50

). Dat brengt 
in de regeling ongetwijfeld een element van verzekering, hoewel men nu 
reeds met vrij grote zekerheid kan vaststellen, in verband met de be
volkingsopbouw, dat de lasten voor de ene generatie in verhouding tot 
de uitkering, die zij later zelf ontvangen zal, relatief zwaarder zullen zijn 
dan voor de andere generatie; het risico is, naar men voorzien kan, niet 
gelijk verdeeld. 

Het voorgaande overziende kan men zich niet aan de indruk onttrekken, 
dat het karakter van verzekering .in de bekende zin niet in overwegende 
mate aanwezig is. Eerder overheerst een in het kleed van een recht ge
hulde verzorgingsgedachte, die ook het staatspensioen typeert. Beriep 
Berger zich ten onrechte op dit rapport, toen hij daaruit aflas de bereid
heid van een volk, "een deel van zijn inkomen af te staan aan hen, die 
niet meer werken, die geen fabrieken kunnen stilleggen, die geen prijzen 
kunnen bepalen ... "? 5~). In ieder geval hoede men zich voor een al te 
vlot gejuich (om slechts een reeds veel gehoorde uitdrukking te noemen), 
dat de S.E.R. ons een oplossing van het vraagstuk der ouderdomsvoorzie
ning heeft gepresenteerd "in Talma's lijn". 

Niemand zegge ook, dat dit slechts de vorm van de regeling betreft, 
niet de aard daarvan, want wij zagen in de inleiding reeds, dat de S.E.R. 
zelf daarover anders denkt. Overigens is niet het gekozen stelsel alleen 
beslissenel voor de aard der regeling. Het is slechts één facet van de zaak; 
dat echter niet in de gewenste richting wijst. \Vij zullen ook de andere 
onderdelen dienen te bezien. 

Premie en Uitl~en~ng 
De premie zal niet voor ieder gelijk zijn, doch vaneren met het in

·komen. Naar boven geldt een inkomensgrens van f 6000, -. Wie geen 
inkomen heeft, is niet premieplichtig. Voor premieplichtigen met een in
komen beneden f 2000,- resp. beneden f 3000,-, zal, voorzover zij niet 
in loondienst zijn, de premie geheel resp. gedeeltelijk door de overheid 
worden betaald. Er zijn dus premieplichtigen (die een verschillende premie 

50) Dit argument wordt echter weer aanzienlijk verzwakt, doordat hetzelfde recht 
ook is toegekend aan degenen, die niet premieplichtig zijn, alsmede aan degenep,, voor 
wie de overheid de premie betaalt. · · 

51) J. Berger Jr op een vergadering van het N.V.V. op 10 April 1954, blijkens een 
verslag in De Bouwer, orgaan van de bij het N.V.V. aangesloten Algemene Nederlandse 
Bouwbedrijfsbond, dd. 22 April 1954. 
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betalen), niet-premieplichtigen en van premiebetaling vrijgestelden. Zij 
allen zijn op 65-jarige leeftijd gerechtigd tot een uniforme uitkering. 
Behalve de mogelijkheid van de 2 <fo aftrek is er bij de uitkering slechts 
één variatie: echtparen en individuële personen. 

Het is niet gemakkelijk in deze regeling het verbanel tussen premie 
en uitkering terug te vinden, dat te allen tijde als kenmerkend voor de 
ouderdomsverzekering werd gezien 52

) : uitkering naar gelang premie werd 
betaald. vVil men toch tot een uniforme uitkering komen, dan zal men de 
premie moeten "afstemmen op de leeftijd, welke de verzekerde heeft bij 
toetreding" 53

). Ook de S.E.R. heeft dit onder ogen gezien, doch heeft 
het bezwaar, dat dit "een zeer uitgebreide administratie" vereist (blz. 54). 
Toch dient in de verzekering tot uitdrukking te komen, "dat de rechten 
op uitkering tot op zekere hoogte samenhangen met de gebrachte offers" 
(blz. 56). In "een ouderdomsvoorziening, gebaseerd op de verzekerings
gedachte, (dient) op enigerlei wijze een samenhang tussen de betaling der 
verschuldigde premies en het recht op uitkering ... te bestaan" (blz. 45). 
Het argument tegen een procentuele premie zonder enige inkomensgrens 
is clan ook, dat daardoor "de verhouding tussen betaalde premies en uit
keringen al te zeer zou worden verstoord" (blz.' 55). 

"Tot op zekere hoogte"; "op enigerlei wijze"; "al te zeer": het is 
duidelijk, dat de regeling zich geheel heeft losgemaakt van hetgeen wij 
als conditio sine qua non voor het aanwezig zijn van het verzekerings
karakter gesteld zagen. Voegt men daar nog bij de premievrijdom voor 
de inkomenslozen bij behoud van uitkeringsrecht, alsmede de uniforme 
uitkering, clan is niet in te zien, waarom Talma's vernietigend oordeel 
over Treub's amendement 54

) niet evenzeer voor het door de S.E.R. aan
bevolen stelsel zou gelden. Als wij daarnaast ons dan herinneren, dat 
enigerlei vorm van premieheffing met staatspensioen niet onverenigbaar 
is, dan vrees ik te moeten concluderen, dat de wijze van (al of niet) 
premieheffing en uitkering, in onderling verband beschouwd, een nieuwe 
aanwijzing vormt, dat het S.E.R.-advies meer het karakter van dit onder 
ons veroordeelde staatspensioen vertoont dan de door antirevolutionairen 
verdedigde verzekering. Het is ook in dit opzicht bepaald niet overeen
komstig de "historisch gegroeide situatie". 

·De niet-premieplichtige, de premieplichtige voor vvie de overheid betaalt, 
degene die 5 <fo van f 3000,- betaalt en degene, die 5 % van f 6000,- be
taalt, zij allen krijgen bij de intrede van hun zes-en-zestigste levensjaar 
eenzelfde uitkering. Gelijke uitkering bij verschillende premies dus 55

). 

Kan men dan met recht volhouden, dat het uitkeringsrecht niet automatisch 
aan de 65-jarige leeftijd verbonden is, maar van de betaalde premie af
hankelijk is? 

Ja, in één opzicht kan men dat volhouden, nl. voor wat de 2 o/o aftrek 
betreft. Voor ieder jaar, dat degene, die wel premieplichtig was en niet 
viel onder de categorie waarvoor de overheid betaalt, niet aan zijn ver
plichtingen voldeed, wordt hem (evenals degene die tussentijels buitens
lands vertoefde) 2 o/o op zijn pensioen gekort. Oud heeft beweerd, dat 

52) Men zie bv. boven blz. 307 vv. 
53) Schouten en Veldkamp, blz. 15. 
54) Zie hierboven blz. 309. 
55) Zie hierboven blz. 309. 
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zelfs dit schijn is, omdat het in feite straf op niet-betaalde belasting zou 
zijn 56

) (en voorzover men de mening deelt, dat in het geheel van het 
stelsel de premie in feite een pensioenbelasting is, heeft hij natuurlijk 
gelijk), maar op zichzelf gezien kan men niet ontkennen, dat hier verband 
wordt gelegd tussen premie en uitkering, hoewel het geen verder verband 
legt dan met het aa.ntal premies, niet met de premiebedragen (wie met een 
constant inkomen van f 6000,- een jaar verzuimde ontvangt dus 2 ra 
minder dan iemand met een constant inkomen van f 4000,-, die nooit 
oversloeg, hoewel eerstgenoemde in totaal aanmerkelijk meer betaalde). 
Van veel practisch belang schijnt deze bepaling overigens niet. Bij de 
inkomens, waarbij invordering wellicht moeilijkheden zou opleveren, heeft 
de overheid de premieplicht al zelf overgenomen. 

Volledigheidshalve zij er op gewezen, dat de ongehu·wde over eenzelfde 
inkomen eenzelfde premie betaalt als de gehuwde, doch een veel kleinere 
uitkering krijgt. Kennelijk hangt ook hier de uitkering niet af van de be
taalde premie, doch van de burgerlijke staat en de in verband daarmee 
bestaande behoefte, die de beschouwingen van de S.E.R. op dit punt dan 
ook geheel beheerst (blz. 42). Natuurlijk zijn die overwegingen op zich
zelf wel juist, maar dit past toch te enenmale niet in een stelsel van ver
zekering. Verschillend persioen bij gelijke premie 57

). 

Hoezeer de 2 ra aftrek ook het kenmerk der verzekering vertoont, het 
brengt toch niet meer dan een enkel element van verzekering in een rege
ling, die daaraan overigens vreemd is. 

Er is "geen verband meer tussen loon en pensioen. Iedereen knjgt een 
even hoog pensioen . . . Er zit in dit voorstel dus een sterl~e devaluatie 
va.n het begr-ip pens-ioen. Het lijkt op een zgn. staatspensioen", zo schreef 
het Friesch Dagblad 68

). 

Niet-pre11vieplichtigen 
"Maar," zo vervolgt het zojuist geciteerde dagblad, "er is een groot 

verschil. \iVant iedereen moet er voor betalen. In dat opzicht komt het 
dus veel dichter bij de vrijwillige ouderdomsvoorziening '59

), behalve dat 
het woord vrijwillig is geschrapt." Voorzover men acht, dat staatspensioen 
alleen zonder premie denkbaar is (hetgeen dus niet juist is), zou in dit 
betalen inderdaad een "groot verschil" gelegen zijn. Maar ook dan klopt 
de gedane uitspraak niet, want niet "iedereen moet er voor betalen". 

De consequentie van de premieheffing in de vorm van een inkomens
percentage is nl., dat degenen, die in het geheel geen (aantoonbaar!) in
komen hebben, niet premieplichtig zijn. Zij hebben echter t. z. t. wel de 
volle rechten. Hierbij behoeft m. i. niet lang te worden stilgestaan. Het 
is volkomen duidelijk, dat hier iedere vorm van verzekering, een op eigen 
prestaties, arbeid en premiebetaling gebaseerd recht, geheel zoek is. Hier 
een recht toe te kennen op grond van verzekering is louter fictie. Zij ver
krijgen dus ten laste der inkomenverwervers een juridisch recht, waar een 

66) Prof. Mr P. J, Oud in Elseviers Weekblad dd. 10 April 1954. 
57) Cf. hierboven bij noot SS. 
58) Dd. 15 Maart 1954. Beter ware wellicht, te spreken van devaluatie van het 

begrip verzekering. 
59) Wil de hier gemaakte tegenstelling zin hebben, dan moet met ouderdomsvoor

ziening (waaronder men ook staatspensioen kan begrijpen) hier bedoeld zijn ouderdoms
verzeker-ing. 
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morele aanspraak ontbreekt, een bedenkelijke constructie, "onrechtvaar
dig" zegt Noteboom 60

). 

Ook geestelijken b.v. 61
), wier diensten niet met inkomen beloond wor

den, die daarvan vrijwillig afstand hebben gedaan, zijn premievrij ver
zekerd. Behoefte hebben zij er niet aan, want de instantie, te welker be
hoeve zij hun diensten verleenden (i.c. de kerk), neemt (terecht) ook de 
zorg voor hun oude dag op zich. Toch wordt hun nu, ongevraagd en zonder 
dat zij daaraan behoefte hebben, zonder premieplicht het volle uitkerings
recht toegekend en wordt de premie dergenen, die wel inkomen verwerven, 
daardoor ongunstig beïnvloed. 

Degenen, die niet in loondienst zijn en wier inkomen beneden de 
f 2000,- blijft, zijn wel premieplichtig, doch de premie wordt niet inge
vorderd wegens de "hoge perceptiekosten" (blz. 60 vv.). Bij een inkomen 
in deze categorie van f 2000,- tot f 3000,- wordt slechts een (geleidelijk 
toenemend) deel der premie ingevorderd, ditmaal niet wegens de kosten, 
doch "ter voorkoming van een te snelle overgang" (blz. 62). In feite is 
ook hier het verzekeringskaraider natuurlijk zoek. Principieel en feitelijk 
(formeel-juridisch, economisch en boekhoudkundig niet) blijft het hetzelfde 
of de overheid ten laste van de algemene middelen de premie overneemt, 
dan wel t. z. t. uit die middelen de uitkering verschaft. In beide gevallen 
hebben wij niet te doen met verzekering, doch met verzorging, of, indien 
het in de vorm van beschreven recht wordt gegoten, staatspensioen. Het 
is echter de enige manier, zo verklaart het rapport, om een "volksver- · 
zekeririg" te verwezenlijken (blz. 62). Men kan op goede gronden be
twijfelen, of dat doel hiermee materieel wel wordt bereikt. 

Practisch heeft dit complex van regelingen ook tot consequentie, dat 
de procentuele premie over het inkomen bovendien nog progressief wordt. 
Het verschil met een pensioenbelasting is nu wel zeer miniem geworden, 
blijkt eigenlijk alleen nog uit de "bovengrens" van .f 6000,-. 

Deze premieoverneming door de overheid heeft nog op andere wijze 
onrechtvaardige gevolgen. Want zij geldt niet voor de loontrekkenden 
met een inkomen beneden .f 2000,-, resp . .f 3000,-. Inderdaad bestaan 
daar de inningsmoeilijkheden niet, maar door slechts daarvan te laten af
hangen of inderdaad premie zal worden geïnd, heeft men de rechtvaardig
heiel toch wel opgeofferd aan de doelmatigheid. \V ellicht heeft hier de 
overweging een rol gespeeld, dat de arbeider een looncompensatie zal 
krijgen, terwijl "doorberekenen" voor de zelfstandige veel moeilijker is, 
maar voor wie op het juiste antirevolutionair stanelpunt staat, dat de 
arbeider zelf uit vereliend (eventueel hoger) loon betaalt en dat het geen 
premie-overneming door de werkgever is, gaat deze overweging niet op. 

vVas het dan niet veel billijker geweest allen beneden een bepaald in
komen van premiebetaling vrij te stellen? Het is overwogen geweest, doch 
het advies verklaart het niet mogelijk te achten, "op grond van de daaruit 
voortvloeiende sociaal ongewenste gevolgen voor de verdeling van de 

60) A.R.S. XV, blz. 140. In de tekst staat daar "rechtvaardig", doch blijkens het 
verband is dit kennelijk een drukfout. 

61) Drs J. Derksen; algemeen secretaris van de Katholieke Werkgeversvereniging, 
wees daarop in De Katholieke rVerkgever, ·blijkens een verslag in De Volkskrant 
dd. 20 Maart 1954. 
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lasten" (blz. 104). Kan wat sociaal ongewenst is, opwegen tegen wat 
sociaal ongerechtvaardigd is ? 

Wat van dit alles ook zij, het kan niet twijfelachtig zijn, hoe wij tegen
over deze regelingen hebben te staan. Het denkbeeld van premieover
neming door de overheid voor de lage inkomens is niet nieuw. De 
S.D.A.P.-er Duys heeft immers hetzelfde trachten te bereiken bij de be
handeling van Talma's ontwerp invaliditeitswet. Hoe Talma op deze po
ging, i11breuk te maken op het verzekeringskaraider van zijn werk ge
reageerd heeft, zagen wij hiervoor reeds 62

). Geen wonder, dat ook in het 
S.E.R.-advies "enkele leden" zich hiermee niet kunnen verenigen en bij 
het niet zelf betalen der premie ook voor deze categorieën de 2 % aftrek 
wensen toegepast te zien (blz. 63). 

Tot welke gewrongen constructies het advies komt om het systeem ener 
verzekering voor alle ingezetenen te handhaven, blijkt bv. uit de be
schouwingen over de ongehuwde vrouw, die niet inkomenverwervend in 
het arbeidsproces is ingeschakeld en dus niet premieplichtig is. Gemaks
halve wordt aangenomen, dat dit practisch alleen de huishoudsters zijn. 
"Haar werk is in wezen gelijk aan dat van de gehuwde vrouwen" (daar 
zou nog heel wat over te zeggen zijn; de ouderdomsverzekering is toch 
niet slechts economisch te bezien) en daarom kan de premiebetaling wel 
geacht worden begrepen te zijn geweest in de premie van de wel inkomen
verwervend in het productieproces ingeschakelden uit het betreffende 
gezin! (blz. 44). 

En wat te zeggen over degenen, die op generlei wijze aan het maat
schappelijk productieproces deelnemen? "Het is voor de gemeenschap 
gewenst" ook dezulken recht op pensioen toe te kennen, "enerzijds omdat 
dan degenen, die jarenlang in het onderhoud dezer getroffenen hebben 
voorzien van de ... kosten een deel vergoed krijgen" (blz. 45). Enerzijels 
blijft het dus staatszorg (met een ander etiket) en anderzijds verleent de 
overheid ongevraagd (ten laste van de wel premieplichtigen) subsidie in 
het onderhoud van bv. geesteszieken, waardoor bij voorbaat het offer der 
naaste verwanten enz. ten behoeve dier ongelukkigen overbodig wordt 
gemaakt. De staat zorgt. 

De zelfstandigen 
De beschouwingen over de verplichte verzekering in antirevolutionaire 

kring waren steeds beperkt tot de "werklieden en huns gelijken" 63
), wat 

wij noemen de "loontrekkenden". De rechtsgrond, welke daarbij voor het 
opleggen van een verplichting door de overheid werd aanvaard, was clan 
ook tot deze categorie beperkt. Een rechtsgrond voor het opleggen ener 
zelfde verplichting buiten deze categorie vinden wij niet. Een precedent 
is er niet. Dit treft te meer, nu juist op dit punt de ondertekenaars van 
de minderheidsnota er behoefte aan hebben gehad neer te schrijven, dat 
de motivering van het advies "door hen principieel wordt afgewezen" 
(blz. 108). Die motivering vinden we op blz. 24. Voor de meerderheid 
(de motivering der, kennelijk socialistische, minderheid, die zich op de 

G2) Zie blz. 308 v. 
63) Kuyper, Proeve. 
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plichten der "gemeenschap" baseert, laten we maar rusten) is het opleggen 
van een verplichting van overheidswege "een rechtstreeks uitvloeisel van 
haar standpunt, dat de zorg voor de oude dag primair rust op de belang
hebbenden zelf". Voldoen deze niet <\,an hun verplichting, dan "heeft de 
overheid, als behartigster van het algemeen belang naar het oordeel van 
de meerderheid het recht en de plicht de nodige maatregelen ter effec
tuering van deze plicht door belanghebbenden te treffen". 

Zonder de theorie van het "algemeen belang" ("te rekbaar en te came
leontisch" zegt Kuyper &1

)) voor mijn rekening te nemen, geloof ik, dat 
deze conclusie aanvaardbaar is. Nalatigheid (en daartoe dan ook beperkt!) 
rechtvaardigt dwingend verplichten van overheidswege. Deze gedachte 
vinden wij bij Kuyper reeels zeer duidelijk, weliswaar op de arbeiders 
toegepast, maar toch zo algemeen gesteld, dat uitbreiding mij niet onge
oorloofd schijnt. Talma verwierp uitbreiding tot de zelfstandigen uitdruk
kelijk. Hij "wilde zijn verzekering tot een minimum beperken. Voor 
opname van niet-arbeiders zag hij geen grond. Zijn het menschen, die niet 
rond kunnen komen van hun inkomsten, dan is armenzorg de aangewezen 
weg" 65

). Smeenk merkt eèhter reeels op, "dat hier nog een misstand over
blijft". Sociaal verkeren vele zelfstandigen immers in een zeker zo on
gunstige positie als de arbeiders. Een oplossing ziet hij echter ook nog 
niet voor de hand liggen "voor wie, om principiële en practische redenen, 
... geen blijvende "Staatspensionneering" wil ... " 66

). Zijn gedachten gaan 
in de richting van vrijwillige aansluiting bij de bestaande regeling (in de 
geest van de latere V.O.V. dus). Mr V. H. Rutgers blijkt in 1919 echter 
al niet afwijzend te staan tegenover een verplichting ook buiten de kring 
der loonarbeiders 67

). Altijd beperkt natuurlijk tot de maatschappelijke 
groepen, voor wie er noodtoestand is. 

Kunnen wij ons dus met verplichting van overheidswege ingeval van 
nalatigheid bij de sociaal op hetzelfde niveau als de arbeiders staande 
zelfstandigen wel verenigen, een geheel andere vraag is, of dit nu ook zal 
moeten gebeuren in de vorm van een algemeen verplichte staatsvoorzie
ning, waartoe het S.E.R.-advies met een geelachtensprong blijkbaar con
cludeert. Een wettelijke verplichting om zelf te doen, ook als categorie, 
is hier op zijn plaats. Al hebben de kleine zelfstandigen met de loontrek
kenden gemeen, "dat zij in staat moeten zijn uit hun inkomen de middelen 
op te brengen voor de oude dag" 68

), dat houdt niet in, dat voor hen en 
de loontrekkenden nu een en dezelfde uniforme regeling moet gelden. In 
de regeling zal het verschillend maatschappelijk verband tot zijn recht 
moeten komen. 

Deze aanvaardbaarheid ener verplichting neemt niet weg, dat aan de 
ondertekenaars der minderheidsnota (blz. 111 v.) is toe te geven, dat juist 
op deze kleine zelfstandigen de plichten van zulk een regeling het zwaarst 
zullen drukken. VVie als ondergetekende in zijn dagelijks werk regelmatig 
te maken heeft met zulke zelfstandigen met inkomens tussen f 3000,
en f 6000,- (in het S.E.R.-advies dus de volledig premieplichtigen), van 

64) Proeve, blz. 45. 
65) Vellinga, blz. 171. 
66) Smeenk en Van Vliet, blz. 211 v. 
67) Cf. Mr P. J. Oud, Het jongste Verleden, dl I, Assen, 1948, blz. 126. 
68 ) Prof. Mr C. P. M. Romme in De Volkskrant dd. 20 Maart 1954. 
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wie velen maar tenauwernood en met grote ontzeggingen hun zelfstandig
heid kunnen handhaven, bevangt ook zonder cijfers en statistieken wel de 
vrees, dat dit aan velen de zelfstandigheid zal kosten. Niet gemakkelijk 
is de afweging van de sociale vraag, of zij nu. hun zeldstandigheid kunnen 
handhaven, tegenover de sociale vraag, of nu reeds hun onderhoud is ver
zekerd voor de oude dag van stra!?s. De vrees van de minderheidsnota 
(blz. 112) lijkt mij niet ongewettigd, dat mede hiervan krachtige aandrang 
tot omzetting in formeel· "zuiver" staatspensioen over een aantal jaren te 
verwachten zou zijn. 

Inlwmensgrens naar boven 
Wij vonden als vaste lijn in de antirevolutionaire gedachten over de 

sociale wetgeving, met name over de ouderdomsverzekering, dat de ver
plichting naar haar aard beperkt dient te zijn. De rechtsgrond voor het 
overheidsingrijpen strekt zich immers niet verder uit dan het beschermen 
van de zwakke in een , noodtoestand, . waaruit zonder deze verplichting 
geen uitweg is. Talma heeft zijn stelsel uit principe (het wordt aangevoerd 
tegen het verwijt van staatssocialisme) beperkt tot bepaalde maatschap
pelijke groepen. "Uit den treure is door hem tegen een vloed van aan
vechtingen herhaald, dat hij zijn verzekering tot een minimum wilde be
perken," zegt Diepenhorst 69

). De beperking tot een minimum werd niet 
als een gebre!?, doch integendeel als een deugd gezien. Talma en de gehele 
sociale wetgeving hebben niet anders gewild en bedoelel dan de zwakke 
bevolkingsgroep, die in de verdrukking was, onrecht leed, te beschermen 
en haar in haar rechten te herstellen, zodat zij zichzelf van de druk zou 
kunnen bevrijden. 

Doch met welk recht wordt de sociale verzekering uitgebreid tot wie 
niet tot een zwakke groep behoort, ·niet verdrukt ·wordt, geen onrecht lijdt, 
doch integendeel zijn rechten ten volle bezit en in vrijheid uitoefent? \Vaar 
is de rechtsgrond? Deze te "beschermen" raakt de orde der samenleving 
zelf. Altijd "socialer" willen zijn ondergraaft de pijlers der samenleving 70

). 

De conclusie van het S.E.R.-advies, dat geen inkomensgrens naar boven 
elient gesteld te worden, ontmoet clan ook ernstige bedenking. Zij toont 
aan, dat de grondgedachte der regeling een andere is dan die in de anti
revolutionaire sociale politiek voorgestaan. 

De motivering van het rapport luidt, dat "er geen enkele zekerheid is, 
dat het inkomen zich ... boven zulk een grens zal handhaven", tenvijl ook 
wegens "mogelijke wijzigingen in de geldswaarde" zulk een grens geen 
duurzame maatstaf biedt, terwijl tenslotte de er uit voortvloeiende wisse
lingen in de kring der verzekerden "administratief zeer bezwaarlijk te 
verwerken" zijn (blz. 29). 

Zeer overtuigend is het niet. Ernstiger evenwel is, dat het criterium 
zich kennelijk heeft verschoven. Het gaat niet meer om de vraag, of in 
het algemeen gesproken een noodtoestand is ontstaan of dreigt te ontstaan, 
waarin voorziening, zo niet vrijwillig dan verplicht, gewenst is; maar hier 

69) Voorlezingen over de Economie, dl IV, blz. 48, aangehaald bij Scheurer, a.w. 
blz. 67. Zie ook ScheU:rer, a.w. blz. 100. 

70) Prof. Dr F. J. H. M. van der Ven, Schaduwen van het J1foder11isme, Bussum, 
1951, blz. 98. 
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is de vraag, of een toestand, die momenteel geen enkele reden tot be
duchtheid geeft, mogelijk te eniger tijd zich zo zou kîumen wijzigen, dat 
de zelfvoorziening niet meer toereikend is. Deze maatstaf voor het over
heidsingrijpen nu verwerpen wij als volstrekt strijdig met het antirevo
lutionair beginsel en niet in acht nemende de aan de overheidstaak ge
stelde grenzen. Dit is volkomen staatssocialistisch gedacht. 

Natuurlijk ontkennen wij niet, dat zulk een ontwikkeling in een in
dividueel geval mogelijk is. Maar generaal genomen is de aangehaalde 
motivering onhoudbaar. vVie boven een bepaalde inkomensgrens ligt, is 
daar niet toevallig voor een jaar verzeild geraakt, maar zal als regel be
horen tot een groep, die als geheel genomen in die hogere inkomenssfeer 
ligt. In het algemeen genomen zal zulk een zich daarin handhaven. Daar
voor bestaat redelijke, en niet. "geen enkele", zekerheid. Bij mogelijke 
wijzigingen in de geldswaq,rde zal dit inkomen zich als regel in gelijke 
mate als de and~re inkomens aanpassen. Maar misschien heeft die man 
voor zijn oude dag een voorzieningsyorm getroffen, die aan deflatie onder
hevig is. Dat kan, maar het is geenszins zeker, dat deflatie in zo ernstige 
mate optreedt, noch dat zijn voorzieningsvorm daartegen ,niet (voldoende) 
bestand is. En zo dit alles toch gebeurt, moet bij voorbaat de mogelijkheid 
worden uitgeschakeld, dat hij dan op andere wijze (eventueel aanvullend) 
alsnog zelf in zijn onderhoud voorziet? 71). 

Evenwel, "de Raad acht het gewenst; dat ook de hogere inkomens
trekkers 72

) in het genot van eèn gewaarborgde reële aanspraak worden 
gesteld". En dat kan "slechts" (ja hens, dat staat er) door hen in de ont
worpen regeling op te nemen. "aangezien slechts deze ... een dergelijke 
waarborg geven kan" (blz. 30). Het is ook bovendien helemaalniet zeker, 
al kunnen ze voor hun oude dag zorgen, dat ze het ook werkelijk doen. 
"Blijken zij achteraf nalatig te zijn geweest, dan zullen zij toch (sic I A.) 
aangewezen zijn op ondersteuning door de gemeenschap." Inderdaad, wel
licht moet dan de familiegemeenschap bijspringen, of de kerkelijke ge
meenschap, of de bedrijfsgemeenschap (als ze tenminste zelf niet op 
andere wijze de kost verdienen), of tenslotte misschien zelfs "toch" de 
overheid, de staat (blijkbaar wordt die , bedoeld met de door Kuyper als 
revolutionnair gekenschetste term "de gemeenschap"). Wijzen de statis
tieken uit, dat ook de hogere inkomenverwervers als regel in hun oude 
dag onvoldoende verzorgd zijn? 

De argumentatie van hun rapport kan de antirevolutionair niet over
tuigen. Integendeel, zij sterkt hem te ~:neer in de overtuiging, dat de 
juiste grens van de overheidstaak hier overschrijding van een inkomens
grens zowel voor loontrekkenden als zelfstandigen niet toelaat. 

\i\fij willen de waarschuwing van Van der Ven niet negeren: "De ver
antwoordelijke instanties zullen zich echter niet gedragen als verlichte 
despoten; zij dienen te weten, dat het een verkeerde opvatting van haar 

71) Het wordt in Nederland toch geen wet, dat men na zijn 6Se jaar niet meer 
mag werken? Zo ja, dan zal schrijver dezes, als hem de jaren en de gezondheid ge
achonken worden, het een roeping achten bij het bereiken van deze leeftijd alsnog te 
emigreren. ' 

72) Van wie "trekken" degenen, die inkomen verdienen, toch eigenlijk? Het rapport 
gebruikt doorlopend deze akelige term. 
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sociale taak zou zijn, indien ze alles wilden bedisselen voor de onmondig 
geachte onderhorigen" '73

). 

Geen uitzonderingen 
Ook overigens kent het S.E.R.-voorstel geen uitzonderingen. 
Degenen, die inkomen uit vermogen verwerven, zijn evenmin uitgezon-

derd. Het vermogen is daarvoor te zeer "onderworpen aan vele econo
mische risico's" en "de administratieve bezwaren", verbonden aan zulke 
uitzonderingen, "dienen ook hier zwaar te worden geteld" (blz. 29) 74

). 

De getroffen eigen voorziening kan eveneens niet als grond voor vrij
stelling dienen. Zij kan niet aan de uniforme, voor allen geldende regeling 
ontkomen. Personeel in dienst van publiekrechtelijke en semi-publiek
rechtelijke lichamen, die in een toereikende pensioenregeling zijn opge
nomen; de tallozen, werkzaam bij particulieren of particuliere instellingen, · 
voor wie een soortgelijke regeling is getroffen; de velen, die zelf zich 
een pensioen verzekerden, bv. in de vorm van een levensverzekering; zij 
allen kunnen aan de overheidszorg niet ontkomen. Het S.E.R.-advies 
kent zelfs geen. voldoende eigen voorzieningen, doch slechts personen, 
die "menen" vrijwillig voor een voldoende ouderdomsvoorziening te heb
ben zorggedragen (blz. 101). Voorts zijn ook hier de "administratieve 
bezwaren" een onneembaar obstakel (blz. 102). De overwegingen van de 
koopkracht en van het zich handhaven op hetzelfde economische peil 
bezagen wij reeds eerder. 

Enkele leden hebben zich "aanvankelijk" (blz. 31) tegen het opnemen 
van degenen, die zelf zorgen, verzet. Helaas is dit aanvankelijk verzet 
opgegeven teneinde de mogelijkheden te vergroten tot het vrijstellen van 
degenen, die op het tijdstip va.n invoering der verzeken:ng een voldoende 
voorziening getroffen hebben. Men kan voor dit streven volle waardering 
hebben en toch met spijt constateren, dat daarmee het beginsel in de 
regeling zelf is prijs gegeven voor een overgangsmaatregel, die het stelsel 
zelf onverlet laat. Men vergelijke (omgekeerd) het amendement-Duys in 
1912, dat Talma zonder bezwaar overnam, omdat het de grondgedachte 
van zijn stelsel niet aantastte. 

Merkwaardig is, dat de S.E.R. deze vrijstellingsmogelijkheid voor eigen 
voorzieningen afwijst, omdat zulks toezicht zou nodig maken, hetgeen een 
ongewenst "binnendringen in de sfeer der persoonlijke inkomstenbeste
ding zou betekenen" (blz. 32). Dit moeten de drie Tilburgse hoogleraren 
een welkome versterking geacht hebben van hun argumentatie in de 
minderheidsnota, dat het onder de verplichting stellen van degenen, die 
ge~n behoefte aan de uitkering hebben, een ongunstige invloed op de 
premie heeft, hetgeen opnieuw een beperking der vrije inkomstenbelasting 
betekent (blz. 110). M. i. gebruiken zij het argument met meer recht dan 
het meerderheidsadvies. 

73) A.w., blz. 157. 
74) Door het gehele rapport treft men herhaaldelijk dit beroep op bezwaren van 

"administratieve" of "administratief-technische" aard aan. ·wordt het argument niet 
wat al te gemakkelijk gehanteerd om een gewenste regeling bij gebrek aan overtui
gende argumenten aannemelijk te maken? Beroep op doelmatigheid geeft echter aller
minst bewijs van recht. Als zovele gemotiveerde wensen moeten worden teruggewezen, 
omdat anders het systeem onuitvoerbaar wordt, dan ware toch te overwegen, of het 
systeem wel gehandhaafd kan worden, ' · 
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Ook wie zelf voor zijn oude dag kan en wil zorgen, dat wellicht reeds 
doet (en als hij ook op 21-jarige leeftijd begint, stellig goedkoper dan bij 
de overheid!), wordt tot meedoen verplicht. Veelal, indien de mogelijkheid 
en zeker de behoefte aan een dubbele (of ook "anderhalve", gezien het 
uitkeringsbedrag) voorziening niet aanwezig is, zal deze verplichte rege
ling dus (eventueel gedeeltelijk) komen in plaats van de vrijwillige. Is hier 
een ander beginsel in het spel, dan waarvan Fuyckschot verhaalt ten aan
zien van het Deense staatspensioen: "Het principe is : Gij moogt niet 
sparen, want de Staat zal voor je zorgen als je oud bent?" 75

). 

Zo is dan een regeling ontworpen, die "allen gelijl?et-ijk wil omvatten", 
welker strekking Kuyper in de meest krasse termen veroordeelde 76

), 

en die hij aldus afwees : "De regeling zij niet u-n·iform voor heel het land 
en voor alle vakken, maar boude, door schaal, verband met de veelvormig
heid van loon, levensstandaard en levenstoestanden" 77

). Een uniforme 
regeling sluit de mogelijkheid uit te rekenen met verschillen in de aard 
van het bedrijf (glazenwasser, landarbeider enz.), welke verschillen van 
niet geringe invloed zijn op de ouderdom. Daardoor is een voor allen 
gelijke regeling "juist zeer ongelijk in haar werking" 78

). Ook aan de veel
vormigheid van de sociale en economische structuur onzer bevolking gaat 
het aanbevolen stelsel voorbij. 

De zekerheden, gelegen in eigenelom en persoonlijk bezit, worden be
perkt of (als men zich een e.1:tra voorziening boven de getroffen eigene 
niet veroorloven kan) geheel of gedeeltelijk geliquideerd ten faveure van 
rechtsaanspraken op de collectiviteit, "de gemeenschap" 79

). 

"Voor de oude arbeider daagt het licht van een verzorgde oude dag," 
juichte de socialistische "De Bouwer" 80

) bij het bekend worden van het 
S.E.R.-advies. Daar zitten twee fouten in. Ten eerste daagt het voor de 
oude arbeiders niet eerst nu, maar begon het bij Talma te dagen in 1912, 
ondanks het feit, dat de socialisten toen tegenstemden. En in de tweede 
plaats gaat het niet alleen over de "oude arbeider". \V ij zouden daar ( afge
zien van de wijze der regeling) van harte vrede mee hebben. Maar het 
gaat hier niet minder over al degenen die, naar de mens gesproken, aan 
een verzorging van deze aard niet de minste behoefte zullen hebben. Men 
moge er dan de naam van Talma aan verbinden als de "vader der sociale 
verzekering" 81

), de verschillen in beginsel en uitwerking tussen zijn 
stelsel en hetgeen thans wordt gepresenteerd zijn zodanig, dat de vader 
van het eerste stellig in het tweede geen vrucht van eigen zaad her
kennen zou. 

Geheel der sociale verzekeringswetten 
"Elk deugdelijk stelsel van pensionneering moet uitgaan van een alge-

1neen. stelsel van verzeiwring tegen alle ongelegenheid, waarin de 'verkende 
stand geraakt door ziekte, ongeval, werkeloosheid, ouderdom of dood," 

75) F. P. Fuyckschot in A.R.S. XV, blz. 125. 
76) Zie boven blz. 306. 
77) Proeve, blz. 91. 
78) Proeve, blz. 71. 
79) Cf. Van der Ven, a.w., blz. 104 vv., die tekenend spreekt van de "vermaat

schappelijking van het bezit" (blz. 108). 
80) Dd. 22 April 1954. 
81) De Bouwer dd. 22 April 1954 en Stuwing, Kaderblad van de Algemene Neder

landse Bouwbedrijfsbond, van Mei 1954. 
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aldus Kuyper 82
). Ook Talma verzette zich tegen "geïsoleerde" ouderdoms

verzekering. Hij noemt de beperking daartoe zelfs "door en door onbil
lijk 83

). Het sociale-verzekeringswezen hangt te zeer samen dan dat het in 
geïsoleerde delen, geheellos van elkaar, met ieder een geheel andere opzet 
en wijze van uitvoering, zou mogen worden gesplitst. Zo is ten onzent ook 
niet de "historisch gegroeide situatie". 

Toch wordt die isolering hier aangebracht. En wie het gegroeide sociale
verzekeringswezen vergelijkt met dit project, kan "het verschil met onze 
overige sociale verzekeringswetten" niet daartoe beperkt zien, "dat deze 
verzekering niet uitsluitend voor loontrekkenden zal gelden, doch voor het 
gehele volk" 84

). Er zijn stellig wel meer verschillen te noemen. De vraag 
is, of hierdoor de harmonie in het sociale-verzekeringsgeheel niet zal ver
stoord worden. Komen wij terug op de ontwikkeling, waarin wij erkenden, 
dat de sociale kwestie reeels lang niet meer mag worden gezien als een 
reeks van afzonderlijke vraagstukken zonder veel onderling verbanel? 

vVorelt dat verband erkend (het zal zich trouwens naar zijn aard wel 
doorzetten), clan staan wij met deze regeling aan het begin van een geheel 
nieuwe ontwikkeling. Vlant gelden de aan dit stelsel ten grondslag liggende 
overwegingen niet evenzeer voor tal van andere risico's? 'vVie garandeert 
bv., dat de man met het hogere inkomen steeds gevrijwaard zal blijven 
tegen werkloosheid; welke garantie is er, dat hij zelf voor verzekering 
tegen dit risico zorg zal dragen, en zo hij dit doet, dat de gekozen vorm 
bestand zal zijn tegen eventuele "wijzigingen in de geldswaarde", zodat hij 
"bij het intreden dezer eventualiteit" "toch zou zijn aangewezen op onder
steuning door de gemeenschap" ? De vrees, die de minderheidsnota uit 
(blz. 112), dat deze regeling consequenties zal hebben voor andere sociale 
voorzieningen, nl. dat zij straks alle rechtstreeks tot staatsregeling worden, 
lijkt mij geenszins ongemotiveerd, gezien vooral ook de samenhang, die 
er nu eenmaal onloochenbaar is tussen de verschillende sociale verzeke
ringen. 

De pretnie-·in111ing 
De Bond voor Staatspensionneering wilde, gelijk we zagen, de gelden 

voor het voor allen gelijke staatspensioen vinden in de gewone belasting
opbrengst, dan wel in "nog te heffen belastingen". Ook verkrijging van 
het geld uit een speciale pensioenbelasting deed het karakter van staats
pensioen niet verloren gaan. Ook de liberaal Goeman Borgesitts ver
dedigde invoering van staatspensioen, waarvan de kosten kunnen worden 
bestreden uit verhoogde bestaande belastingen, clan wel uit een in te voeren 
speciale pensioenbelasting 85

). Sinelsdien vindt men dat steeds in de litte
ratuur terug. Bij de principiële bestrijding van onze zijde is nimmer 
onderscheid gemaakt tussen deze beide vormen. 

82) Proeve, blz. 90. 
83) Rede in de Eerste Kamer dd. 12 Februari 1909, afgedrukt bij Van Vliet en 

Passtoors, blz. 61 v. 
84) Aldus C. J. van Mastrigt in een causerie voor de N.C.R.V.-microfoon op 

18 Maart 1954, gepubliceerd in De Gids van 29 Maart 1954. Overigens liet de spreker 
zelf nog wel enige critiek horen, die niet op de bestaande sociale verzekeringswetten 
van toepassing is. Hij ziet dus ook wel meer verschillen. 

85) Verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courallt dd. 23 Maart 1909 van een op de 
vorige dag in Wognum gehouden redevoering; aangehaald bij Van Vliet en Passtoors, 
blz. 64. 
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Het is' van belang daarop te wijzen, omdat daaruit te meer blijkt, dat 
staatspensioen zich zeer wellaat verenigen met een bepaald verbanel tussen 
de bijeengebrachte gelden en de uitgekeerde bedragen in de vorm van een 
speciale bestemmingsbelasting. Er is clan verband tussen het totaal bedrag 
aan belastingbetalingen en het totaal bedrag aan gedane uitkeringen. 

In de door de S.E.R. voorgestelde ouderdomsvoorziening is er, gelijk 
wij zagen, geen afhankelijk verbanel (gelijk dat bij de gebruikelijke ver
zekering het geval is) tussen individuele premie en individuele uitkering, 
behoudens de 2o/a aftrek. Er is slechts afhankelijkheid tussen het totaal 
der premies en het totaal der uitkeringen in een zeker jaar. Is er in dit 
opzicht enig argument om vol te houden, dat wat het bijeenbrengen der 
gelden betreft, het stelsel dat .der verzekering en niet dat van het staats~ 
pensioen is; dat het te betalen bedrag materieel verzekeringspremie en niet 
pensioenbelasting is? lk voor mij zie zulk een argument niet. 

Daar komt bij, dat de premie van het inkomen afhankelijk is, het is 
een percentage van het inkomen. Bovendien is zij door de premievrijdom 
en de premieoverneming in belangrijke mate progressief. Voor de in,
komenslozen en de niet-loontrekkenden met een inkomen beneden 
f 3000,- wordt de uitkering uiteindelijk (geheel of gedeeltelijk) uit de ge
wone middelen bekostigd - gelijk bij premievrij staatspensioen - voor de 
anderen formeel uit een "premie", welke materieel een bestemmingsheffing 
is gelijk eveneens bij staatspensioen. Gaarne wil ik hierbij aantekenen, 
dat dit systeem verzacht wordt door de "bovengrens" van f 6000,-. 
Daarboven staat inderdaad tegenover een gelijke uitk~ring (behoudens 
dan de variatie bij verschil in burgerlijke staat) gelijke "premie". Doçh 
meer dan verzachting van het verkeerde systeem vermag ik daarin niet 
te zien 86

). 

Had nu het rapport de aansluiting met de bestaande sociale wetgeving 
willen bewaren, clan had het bv. de premieheffing en -inning in handen van 
de bedrijfsverenigingen kunnen geven. Voor de zelfstandige acht de S.E.R. 
dit evenwel niet "doelmatig" en voor wat betreft de loontrekkenden zou 
het een "vermeerdering van administratieve werkzaamheden" 87

) beteke
nen. Nu de verzekering zich ook uitstrekt buiten het bedrijfsleven, is ook 
"het karakter der bedrijfsverenigingen ... niet ... geschikt" voor deze taak 
(blz. 98). 

Deze beslissing is niet verwonderlijk en - gegeven eenmaal het systeem 
- ook niet onjuist. Nu de regeling zelf ieder "organisch" karakter mist, 
kan men haar moeilijk ,,organisch", beclrijfstaksgewijze, gaan uitvoeren. 
Het rapport zegt met betrekking tot de uitvoering clan ook terecht : "Een 
ouderdomsverzekering, zoals door de Raad voorgesteld, ... mist in beginsel 
(waarom slechts in beginsel? A.) een bedrijfseigen karakter." Er behoeft 
dan ook "niet op grond van het bedrijfseigen karakter een bedrijfsgewijze 
gedecentraliseerde uitvoering te worden bepleit" (blz. 96 v.). Behalve dat 
dit in het systeem juist is, valt er de algemene waarschuwing uit te putten, 
hoe het aanvaarden van het een de mogelijkheid ontneemt met kracht van 
reelenen voor het andere te pleiten. 

86) Nu kan men dit natuurlijk wel verzekering noemen, gelijk Schouten en Veldkamp 
doen (a.. w., blz. 13 v., 40, 56 vv.), die zelfs financiering van een volkspensioen uit de 
algemene middelen tot de "sociale verzekering". Tekenen (blz. 18 v.), maar historisch 
is dit onju:ist en politiek verwarrend. 

87) Zie noot 74. 



S.E.R.-ADVIES I.Z. OUDERDOMSVOORZIENING PRINCIPIEEL AANVAARDBAAR? 327 

De S.E.R. doet dan ook de keus, die bij het stelsel het beste past: inning 
via de belastingdienst. Het uitgangspunt, dat de premie zich naar het in
komen richt "pleit er voor de vaststelling van de hoogte van de verschul
digde premie en de inning daarvan in beginsel te doen geschieden dooi" 
de belastingdienst, welke . . . reeds over gegevens betreffende de in
komens ... beschikt" (blz. 90). V oor de loontrekkenden zal het verschul
digde bedrag worden ingehouden tegelijk met de loonbelasting, de zelf
standigen zullen het op hun aanslagbiljet voor de inkomstenbelasting 
vinden. 

En daarmee is, hetgeen wij materieel reeels als belasting qualificeerclen, 
ook psychologisch tot belasting geworden. De keerzijde van dit psycho
logisch effect is, dat ook de uitkering niet als opbrengst van eigen premie
betalingen zal worden ervaren, doch als een recht, verbonden aan. het 
ingezetenschap en de 65-jarige leeftijd, dat de staat ten laste van de be
lastingplichtigen honoreert ss). Mag men clan verwachten, dat het lang zal 
duren, aleer het resultaat van deze psychologische voorbereiding op het 
ook formele staatspensioen zich zal uiten in de algemene aandrang, geen 
schijn op te houden en cláárvoor kosten te maken, als de zaak zelf zonder 
die schijn goedkoper en eenvoudiger kan? De argumenten van administra
tieve eenvoud en kostenbesparing hebben reeels immer de pleidooien voor 
invoering van staatspensioen ondersteund s9

). Dan ook de laatste barrière, 
de "bovengrens", prijsgegeven en de kosten bestreden uit de gewone 
belastingopbrengst. Dan is het staatspensioen ook formeel volledig. 

Er zit nog een kant aan de gekozen terminologie, waarop ik toch even 
wil wijzen. Aanvaardt men dit stelsel als verzekering, clan is daarmee 
het beginsel aanvaard, dat de fiscus mag worden ingeschakeld bij de uit
voering van het sociale verzekeringswezen. Zou het er, gezien de gewenste 
gegevens over het inkomen (hoort men die wens niet meermalen?), clan 
ook niet "voor pleiten" bij andere sociale verzekeringen de fiscale gegevens 
te raadplegen? En heeft wie deze stap eenmaal geelaan heeft, clan niet bij 
voorbaat zijn verweer tegen algehele socialisatie van het sociale-verzeke
ringswezen krachteloos gemaakt? 

"Het zal merkwaardig wezen om hier in Nederland te zien gebeuren, 
dat door sociaal-democraten, trouw daarin geholpen door hun heftigste 
tegenstanders, de verplichte verzekering onmogelijk wordt gemaakt en het 
systeem wordt ingeluid, dat een deel der oeconomische lasten van het 
bedrijf wordt afgewenteld op de schatkist." 

Vindt u, dat de situatie op het ogenblik, ook met dit advies, het oproepen 
van zulk een beeld nog niet rechtvaardigt? Geachte lezer, de geciteerde 

SS) Men zie ook de overwegingen van de Raad in Hoofdstuk VII, § 3, met name 
de alinea's 4 t/m 8 (blz. 97 v.), alsmede de zin waarmee het eigenlijke rapport 
eindigt: "Voorts zal er naar moeten worden gestreefd, dat de belastingdienst, voor
zover deze ter uitvoering van de ouderdomsverzekering in verbinding treedt met de 
verzekerden of anderszins naar buiten optreedt, dit doet als uitvoeringsorgaan voor 
deze verzekering en niet in zijn functie van ·overheidsorgaan" (blz. 100), welk ver
langen wel naar de archieven der schoonklinkende theorieën kan worden verwezen. 
Wat zal de belastingbetaler voor het loket van de ontvanger nu daarmee aanvangen? 

S9) Cf. bv. Diepenhorst, De Nederlandse/te Arbeidswetgeving, II, blz. 292. Dr M. G. 
Plattel O.P. waarschuwt in eeil artikel over het S.E.R.•advies in het maandschrift' 
Economie (Jg. XVIII, blz. 238): "Er bestaat teveel de neiging het materieel gewicht 
te laten domineren en om redenen van uniformiteit; 'minder kosten en overzichtelijk-
heid steeds groter macht aan de overheid toe te kennen". · · 
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woorden zijn niet van vandaag, doch zijn reeds in 1909 uitgesproken door 
Talma 90

). En me dunkt, we zijn er vandaag dichter bij dim toen. "Men 
kan er aan beginnen," zo sprak Talma bij diezelfde gelegenheid, " ... maar 
door de eerste stap te zetten is men op een weg, waarop het zeer moeilijk 
is stil te blijven staan" 91

). 

De overhe,idsbemoeHng 
Indien de primair op de belanghebbenden zelf rustende plicht van de 

zorg voor de oude dag niet wordt nagekomen, heeft de overheid "tot taak 
de maatregelen te treffen, welke voorkomen dat een dergelijke situatie (nl. 
het algemeen ontbreken van inkomen op de oude dag, A.) kan ont
staan" 92

). Daarmee kan men het eens zijn. Als er ?rood toestand is (en 
dat wordt, althans ten aanzien van bepaalde delen der bevolking, m.i. wel 
aannemelijk gemaakt 93

), dan is ook naar antirevolutionaire opvatting 
overheidsingrijpen geoorloofd, of zelfs geboden 94

). 

Allerminst behoeft dit echter in te houden, dat dit ingrijpen geschiedt in 
de vorm van een uniforme staatsregeling. De overheid moet niet zelf de 
gehele regeling in eigen hand nemen; "zij moet de sector van het vrije 
maatschappelijke leven bevorderen door de pogingen in die richting te 
stimuleren en soms zelfs tactisch verplichtend voor te schrijven" 95). Van 
een degelijk onderzoek, of het niet mogelijk is een ouderdomsverzekering 
op te bouwen op de grondslag der maatschappelijke verbanden, blijkt niet. 
Na belanghebbenden zelf behoort de zorg voor de oude dag tot de taak 
der ondernemingen. Waar het een of het ander niet vrijwillig geschiedt, 
schrijve de overheid het minimum, zonodig dwingend, voor en zie toe op 
verwezenlijking daarvan. "Die roeping" der maatschappelijke organen en 
kringen "moet worden gehandhaafd" ; bij in gebreke blijven "moet de 
overheid (die roeping) niet overnemen, maar ... tot ... gehoorzaamheid 
aan haar nopen" 96

). Immers, "de arbeiders (om nu maar bij deze volks
groep te blijven) zijn niet in dienst van de gemeenschap" 97

). 

Of men het S.E.R.-advies al dan niet een verzekeringskaraider acht te 
dragen, onweersprekelijk is m.i., dat de daarin aan de overheid toege
dachte functie er een is, welke wij in de antirevolutionaire opvatting 
afgewezen zagen. Zonder nadere motivering springt het advies over van 
de noodzaak van overheidsingrijpen naar een algehele staatsregeling met 
voorbijgaan der maatschappelijke verbanden. En dan laten wij nog rusten, 

90) In de Eerste Kamer op 12 Februari 1909, toen hij zich verzette tegen de aan
drang, anders dan bij wijze van overgangsmaatregel, een overheidsbijdrage in de 
kosten te doen geven; aangehaald bij Van Vliet en Passtoors, blz. 63. 

91) Bij Van Vliet en Passtoors, blz. 63. 
92) S.E.R.-advies, blz. 23 v. 
9 3 ) Voor de gehele bevolking bestaat zulk een toestand echter zeker niet; men be

denke voorts, dat de ervaringen met de Noodwet Ouderdomsvoorziening, waarop het 
rapport zich voornamelijk baseert, geen geheel betrouwbare maatstaf geven. Deze wet 
heeft, behalve dat zij hielp in nood, ook bepaalde bronnen doen opdrogen, die bij haar 
ontbreken zeker zouden gevloeid hebben. Ook gebruikt het advies wel argumenten 
(t.a.v. de zelfstandigen bv. op blz. 27), waarvan de houdbaarheid nog geenszins vast
staat. 

94) Zie hierboven blz. 310 v. 
95) Platte!, blz. 238, eraan toevoegend: "Alleen een bloeiend maatschappelijk groeps

leven kan ons enerzijds voor het liberalisme en anderzijds voor het staatscollectivisme 
behoeden." 

DB) J. Schouten; zie hierboven blz. 312 v. 
97) Noteboom in A.R.S. XV, blz. 140. 
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dat deze regeling zich ook uitstrekt tot 'Naar géén nood is, en waar de 
primair geroepenen niét in hun taak tekort schoten. Voor wie het recht 
der niet-statelijke kringen erkent, 'is zulk een voorziening voor alle inge
zetenen (met geen ander criterium clan dit ingezetenschap) onaanvaard
baar. De uitzonelering bij onontkoombare noodzaak (nl. de overheiclsbe
·moeiing, en nog niet eens de staatsregeling) wordt uitgangspunt, en het 
in beginsel primaire, de eigen zorg en die van onderneming en bedrijf, 
wordt aanvulling. Immers bedrijfspensioenfondsen enz. zijn geelacht als 
aanvulling van het (minimale) pensioen krachtens de staatsregeling. De 
in onze kring zo vurig voorgestane nauwe band met het bedrijfsleven 98

), 

waarvan begunstiging van het soliclariteitsbesef in het bedrijfsleven ver
wacht werd 99

), is in het hier geboden stelsel geheel teloorgegaan ; en 
wel zonder motivering. Om het in Kuypers terminologie uit te drukken: 
de overheid beschermt hier niet, maar regelt. Daarbij komt, dat de rege
ling allerminst op terugtreden bedacht is, niet plaatsvervangend is, in
tegendeel definitief van karakter is. 

Juist in een tijd, die (de S.E.R. constateert het zelf in zijn advies, 
blz. 101) "een verheugende ontwikkeling" van "de privaatrechtelijke 
ouderdomsvoorzieningen, zowel in de vorm van levensverzekeringsover
eenkomsten, als in de vorm van onclernemings- en bedrijfspensioenfondsen" 
te zien geeft, moet dit te meer teleurstellenel en verwerpelijk worden 
geacht. 

Kuyper schreef in de Memorie van Toelichting op zijn ontwerp-Arbeids
wet, dat de Regering liever niet zelf rechtstreeks bij wet had geregeld, 
maar voorschriften gegeven en de uitvoering verder overgelaten aan 
organen van het bedrijfsleven zelf, "bevoegd op beperkt terrein en onder 
de nooclige waarborgen in zekere mate met dwingend gezag op te treden." 
Helaas moest daarvan "voorshands tengevolge van de ontstentenis van 
alle zoodanige pubiekrechtelijke organisatie vvorelen afgezien" :100

). Dit 
lezende vraagt men zich af: waarom juist nu, nu de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie groeiende is, alles in handen van de staat? Dreigt niet 
het gevaar, dat daardoor "de ontwikkeling van de arbeidende mens tot 
sociale zelfstandigheid en volwassenheid wordt geremd"? 101

). vVaarom 
juist nu, nu in de bedrijfstakken zelf de beweging gaande is, hier en daar 
zelfs al in uitgewerkte vorm, om te geraken tot een ouderdomsregeling 
zowel voor werknemers als zelfstandigen, hetzij in eenzelfde, hetzij ieder 
in een afzonderlijke, doch steeels bij het bedrijf passende, regeling? 

Men bedenke bij dit alles, hoe zelfs het beginsel der verplichte verzeke
ring in onze kring weliswaar werd aanvaard, doch slechts als onvennijcle
lijkheicl tegenover de principieel verre te verkiezen vrijwillige verzeke
ring 102

). Men nam afscheid van de vrijwillige verzekering, doch niet zonder 
dat daarbij "meetrilde een weemoedige toon van het afscheiclsliecl : vaar
wel, voor immer vaarwel" 103

). Indien clan onvennijclelijk, clan warde de 

98) Zie hierboven blz. 312 v, 
99) Scheurer, blz. 101. 
99) Ontleend aan Mr K. Groen, De Staat en het Leven van de Arbeid, les 4, blz. 2. 
101) Schouten en V eldkamp, blz. 2. 
102) Ook Kuyper zet zijn verhandeling Verplichte Verzekering in met het aangeven 

van zijn voorkeur voor de vrijwilligheid (blz. 6). 
103) Diepenhorst, Voorlezingen over de Economie, IV, blz. 17; aangehaald bij 

Scheurer, blz. 61. 



330 MR W. AANTJES 

verplichting toch zoveelmogelijk beperkt en de overheid er niet verder in 
gemengd dan strikt noodzakelijk is. Want heeft die bemoeiing niet even
zeer de tendentie te zijn: voor immer? "Velen schijnen van gedachte te 
zijn", schrijft Van der V en, "dat een sociale voorziening vanzelf tot stand 
komt, door een dwingend en afgedwongen optreden van de Staat en zonder 
hun eigen persoonlijke inspanning" 104). En iedere nieuwe stap van de 
staat op die weg schijnt deze gedachte nog te bevorderen; dat is niet het 
kleinste gevaar. Het niet kunnen en het niet willen dragen van ver
antwoordelijkheid werken begunstigend op elkaar in 105). 

Van alle bezwaren, die wij van antirevolutionair gezichtspunt uit menen 
te moeten hebben, is dit bezwaar - deze vergaande, alles in eigen hand 
nemende en met geen structuren, van sociale noch van economische aard, 
rekening houdende overheidsbemoeiing - wellicht het meest zwaar 
wegende. Omdat hierin alle andere bezwaren eigenlijk begrepen zijn en 
eruit voortkomen. En omdat er op deze weg nauwelijks of geen terug is, 
maar wel een gemakkelijk voortschrijden. 

En vooral omdat de antirevolutionair, of beter: de christen, zeker bij 
wat hij rondom zich in de wereld ziet gebeuren, vandaag nimmer een diep 
ingrijpen in en zelf in de hand nemen van het maatschappelijk leven door 
de overheid kan zien, zonder dat hem met beklemming het beeld van Open
baring 13 voor de geest komt. Hij is daar doodsbenauwd voor, en hij 
meent, dat hij daarvoor bang kan en mag en moet zijn. Is het beklemmende 
juist niet, dat van deze beduchtheid zo weinig blijkt? 

Conclusie 
Het moge te denken geven en voor de ware aard van de in het S.E.R.

advies voorgestane oplossing een belangrijke aanwijzing vormen, dat de 
tot nu toe in de pers of elders geuite bezwaren tegen het rapport, voor
zover mij bekend, slechts kwamen van de zijde der tegenstanders van 
staatspensioen (hoewel waarlijk geen sociaal-reactionnairen ), terwijl de 
voorstanders van staatspensioen daarentegen van communist 106) tot libe
raal107) van hun onverdeelde voldoening deden blijken, daarmee is de 
vraag naar het karakter dezer regeling natuurlijk nog niet beantwoord. 
Vandaar, dat wij ons in dit artikel van al deze stemmen hebben losgemaakt 
om te luisteren naar die uitspraken, die ons het antirevolutionaire stand
punt konden doen kennen. vVij zagen daarbij vele elementen genoemd, die 
wij in het S.E.R.-advies niet terugvonden. vV ellicht zou zulks ten aan
zien van een enkel daarvan te aanvaarden zijn geweest, indien daardoor 
een zoveel begerenswaardiger goed had kunnen verkregen worden. Maar 
daarvan is hier geen sprake. Over vrijwel de gehele linie koerst het advies 
in een aan de als antirevolutionair beschreven doelstellingen tegengestelde 
richting. 

VIT aarover men zich misschien wel het meest mag verbazen, is dat dit 
advies met vrijwel algemene stemmen is uitgebracht door een college, 
welks samenstelling (en de minister heeft dat zeker bedacht) enige ver-

104) A.w., blz. 36. 
105) Cf. Prof. Dr H. van Riessen, De Vera11twoordelijkheid in Verval, Amsterdam, 

1953, met name blz. 16 vv. 
106) J, Brandenburg in de Eerste Kamer (Handd. I K. 1953/54, dl III, blz. 3141). 
:lc07) Prof. Mr P. J. Oud in Elsevie>'s Weekblad dd. 3 en 10 April 1954. 
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wachting geeft, dat in zijn geluid ook de stem van het bedrijfsleven be
luisterd wordt. Verbazing, omdat het ontwerp immers geheel voorbijgaat 
aan hetgeen op het stuk der sociale ( ouderdoms-)voorziening in het be
drijfsleven zelf gegroeid en groeiende is. De bedrijfspensioenfondsen staan 
pas aan hun begin en laten alle mogelijkheid tot verdere uitbouw. En waar 
nog niets is, of het bedrijfspensioenfonds niet de passende vorm is, daar 
wordt vaak uit eigen initiatief reeds gewerkt aan een eigen, bij de be
drijfsaard passende, regeling. De zaak leeft. 

Gaat de S.E.R. aan dit alles voorbij of leeft het voor hem niet? Moet 
de bange vraag soms gesteld worden, of de S.E.R. niet fe·Z:telij!?, ook in 
zijn gedrag ios), bezig is zich meer en meer tot een regeringsaanhangsel 
te ontwikkelen ? 

Zeker, niet overal wordt verantwoord gezorgd, met name niet door 
zelfstandigen. \iVellicht is tot een bepaalde grens een dwingende regeling 
(die daarom nog geen uniforme, het gehele volk omvattende, regeling in 
handen der overheid behoeft te zijn) voor hen onvermijdelijk, nl. als er 
van een algemene noodtoestand kan worden gesproken. 

Doch aangenomen, dat zulk een verplichte regeling voor zelfstandigen 
op zijn plaats zou zijn, clan nog zouden er personen en groepen buiten 
vallen. En als die nu in gebreke blijven? Vv el, waarom voor hen dan niet 
gezorgd bij wijze van hulp op barmhartigheid gegrond? 

Hier echter raken wij m. i. een der meest essentiële puhten van het 
S.E.R.-aclvies. Men wil rechten., geen gu.nsteH. Onze tijd heeft de mond 
vol van "rechten van de mens". De mens kan echter geen enkel recht 
doen gelden zonder plichtsvervulling. Politieke en maatschappelijke rech
ten zijn onlosmakelijk verbonden met corresponderende plichten. Door 
deze uit elkaar te halen en rechten te con,stru.eren, waar voor deze geen 
basis in de plichtsvervulling aanwezig is, denatureert men het begrip 
recht. Zulk een slaat Kuyper's waarschuwing in de wind: geen gelijk recht 
voor nalatigen en plichtsgetrouwen, voor aan wie het wel en voor aan wie 
het niet toekomt i 09

). 

Men wenst geen bedeling, maar recht. Eilieve, is het "recht" op uit
kering van de man die niet-premieplichtig is, iets anders dan bedeling, 
maar dan in rechtens afdwingbare vorm? "Men versta goed: dat de 
sterken mede dragen voor de zwakken, is geen bezwaar of verwijt, in
tegendeel, dat is zeer Bijbels. Maar onjuist is het, dit te gieten in vormen, 
die slechts diencri om een situatie, welke vernederend wordt geacht -
het daarom nog niet behoeft te zijn - te cwmoufleren" iio). 

Voorts zagen wij, hoe deze regeling geheel in handen van de overheid 
is. De overheid schrijft niet slechts voor, zij houdt ook in eigen hand. 
Alleen wat zij uitvoert geeft voldoende zekerheid. Al wat de burger zelf 
deed, doet of nog doen zal, wordt te licht bevonden, al was het slechts op 
administratief-technische gronden. Hebben wij bij aanvaarding hiervan 
niet principieel de weg betreden, dat "de overheid (zal) beheren, wat zij 
noclig oordeelt en zo garanderen wat vereist zou zijn voor een verzekerd 

iOB) Men denke hierbij ook aan opgestelde en steeds weer geheim gehouden rap
porten. 

i09) Zie hierboven blz. 307. 
i10) Mr K. Groen, De Staat en het Leven van de Arbeid, les 10, blz. 4, en in 

A.R.S. XX, blz. 126. 
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leven van de mens van de wieg tot het graf" ? 111
) V oor wat betreft de 

periode van het 65e jaar tot het graf beheert en garandeert de overheid 
bij vel"wezenlijking van dit onderwerp inderdaad reeds, wat zij noclig 
oordeelt voor een verzekerd leven. 

Is het in het algemeen reeels zo, dat men de overheid slechts zelden 
ziet terugtreden van een terrein, waar zij eens haar voet heeft gezet, het 
systeem van de voorgestelde regeling laat voor verminelering der over
heidsbemoeiing ook vrijwel geen ruimte, doch zet daarentegen de deuren 
voor uitbreiding daarvan royaal open. Het is een regeling, niet van de 
overheid af, gelijk Kuyper van onvermijdelijk overheidsingrijpen op het 
gebied der sociale verzekering verlangde 112

), doch naar de overheid toe. 
De tendentie is : staatsbemoeiing niet zo ver nodig, maar zo ver mogelijk, 
hetgeen V ellinga, daarbij blijkbaar Aalberse volgend, als omschrijving 
van het staatssocialisme geeft 113

). 

\iVanneer wij alle elementen van de ontworpen regeling, gelijk wij die 
bezien hebben, in onderling verband beschouwen, kan men m. i. moeilijk 
aan de conclusie ontkomen, dat het stelsel in wezen dat van het staats
pensioen is 114

). Zeker kan men het niet typeren als te zijn een uitwerking 
van de verzekeringsgedachte, gelijk die steeds is verstaan en onder ons 
is voorgestaan. Ongetwijfeld zijn er enige elementen in terug te vinden, 
die aan de verzekering ontleend zijn, met name de mogelijkheid van de 
2 %-aftrek 115

) en de bovengrens van f 6000,- 116
). Hoewel wij dit niet 

willen veronachtzamen of onderschatten, moeten wij niettemin vaststellen 
dat dit slechts elementen van verzekering zijn in een daaraan overigens 
vreemd stelsel. Afgewacht moet dan ook worden, of de verenigbaarheid 
dezer elementen met het stelsel in de practijk op den duur mogelijk is. 
lV1ocht dat niet het geval zijn dan kunnen zij - en dat is typerend -
gemakkelijk verwijderd worden zonder dat het stelsel als zodanig ver
valt. Het omgekeerde is evenwel niet mogelijk zonder het systeem als 
zodanig onderstboven te werpen. Bewijs uit het ongerijmde? Het is er 
niet minder klemmend om. 

111) Prof. Dr H. van Riessen, De 1lfaatschappl) der Toekomst, Franeker 1952, 
blz. 202. 

112) Proeve, blzz. 42, 44, 45, 48 enz. 
113) Vellinga, blz. 128. Cf. ook aldaar blz. 198, waar het verwijt aan Talma's adres, 

als zou diens streven staatssocialistisch zijn, wordt bestreden. 
114) Tot deze conclusie komt ook Mr H. B. ]. vVaslander in een in Socialisme en 

Democratie (Juni/Juli 1954) gepubliceerd artikel Het S.E.R.-rapport critisch bezien. 
Gezien des schrijvers politieke overtuiging is het begrijpelijk, dat zijn bezwaren zich 
niet richten tegen het plan zelf. Wel heeft hij bezwaren tegen de visie, die de ont
werpers van het plan zelf op het plan willen geven. 

115) Deze uitzondering is practisch van geringe betekenis, omdat de groepen, waar
toe zulke weigerachtigen zouden kunnen behoren (behalve weigering is immers ook nog 
oninbaarbeid van de premie vereist), Of niet-premieplichtig zijn, Of hun premieplicht 
door ·de overheid zien overgenomen, of niet weigeren kunnen, omdat de "premie" 
meteen bij de loonbetaling wordt ingehouden. Niet zonder ironie zou men zelfs de 
vraag kunnen stellen, of deze practisch weinig belangrijke uitzondering verantwoord 
is tegenover de administratieve werkzaamheden, die zij meebrengt. 

116) Deze uitzondering is ongetwijfeld wel van gewicht. Of zij het lang zal uit
houden? Men bedenke daartoe dat, als deze grens zin heeft, hij telkens met de koop
kracht van het geld zal dienen te wisselen, nu ook de uitkering daaraan telkens wordt 
aangepast. Zal, gezien de daarmee verbonden legislatieve en administratieve omslag, 
deze grens zich kunnen handhaven tegen een verlangen de regeling zodanig te wijzigen, 
dat de middelen ook formeel uit de gewone of uit bijzondere belastingen worden ver
kregen; vooral, omdat men als argument zal kunnen aanvoeren, dat door een wijziging 
in de progressie van bv. de inkomstenbelasting de lasten op ieders inkomen in feite 
vrijwel op hetzelfde niveau als voorheen gehandhaafd kunnen blijven? 
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Het advies is al benoemd met de naam: "compromis op hoog 
niveau" 117

). Dat lijkt mij hier een mooi woord voor een minder schone 
zaak. Hier waren twee lijnrecht tegenover elkaar staande beginselen in 
het geding. Er is een derde weg gevonden noch gezocht. Er is een com
promis tussen deze beide beginselen beproefd. En dat is onmogelijk. 

Zeker, er schuilt veel waars in, dat de politiek de kunst van het mogelijke 
is, en dat een wetsontwerp bij de huidige politieke constellatie in Nederland 
veelal noodzakelijkerwijs een compromis moet zijn. Maar zulk een com
promis zal dan toch aanvaardbaar moeten zijn, niet (mede) gebaseerd 
mogen zijn op een verderfelijk geacht beginsel, niet een aangehangen 
beginsel in gedrang mogen brengen, niet mogen trachten water en vuur 
te verbinden, want dan wordt toch àf het vuur uitgeblust, àf het water 
verdampt, àf zij sterven een kameraadschappelijke dood. Hier geldt het
geen werd opgemerkt tegenover de klacht van het lid der Tweede Kamer 
G. M. Nederhorst, dat bij het sodaproject niet voldoende met de socialis
tische beginselen was gerekend: èn - èn is hier niet mogelijk; het is 
hier àf - àf; een compromis is hier niet mogelijk dan ten koste van àns 
beginsel. 

Zoals naar de vorm - en op onderdelen ook materieel - geen staats
pensioen, er zijn toch alle elementen uit verwijderd, die een gemakkelijke 
omzetting in volledig ook formeel staatspensioen zouden kunnen belem
merel).. Niet is in te zien hoe wie nu dit aanvaardt, zich straks op steek
houdende gronden tegen zulk een omzetting zou kunnen verzetten 118

). 

Bezien wij aan de hand van het voorgaande nog eens de doelstellingen 
van de Bond voor Staatspensionneering, dan zien wij zijn verlangens 
materieel, afgezien van details die het systeem als zodanig niet aantasten, 
daarin verwezenlijkt. Het verwondert ons niet, dat deze bond, naar ik mij 
uit de pers meen te herinneren, bij :verwerkelijking van het S.E.R.-rapport 
zijn strijd met succes bekroond acht en de tijd voor zelfopheffing gekomen. 
De snelle conclusie, die men onmiddellijk na het bekend worden van het 
S.E.R.-advies kon beluisteren, dat "de richting van het staatspensioen in 
het rapport geheel (is) losgelaten" en dat "het socialisme de strijd om 
het staatspensioen volledig (heeft) verloren" 110

), lijkt ons bij grondiger 
en overwogener kennisneming toch wel wat voorbarig en ook niet houd
baar, doch eerder tegengesteld aan de werkelijke feiten. 

Formeel moge veel aan het verzekeringswezen ontleend zijn, materieel 
moeten wij tot staatspensioen concluderen. "Als men de zaken niet kan 
veranderen", zo meen ik eens ergens Jaurès geciteerd te hebben gezien, 
"clan verandert men de woorden." 

Of om het in voor 1954 actuele bewoordingen te zeggen: het is net zo 
min verzekering, als het le klasse-voetbal van de K.N.V.B. nog ama
teurisme is. 

117) 0. a. door H. Gosterhuis in de Eerste Kamer (Handd. 1953/54, dl III, blz. 
3123). Hij zei het wel niet letterlijk met deze woorden, doch minister Suurhof meende 
zijn woorden wel aldus te mogen weergeven (blz. 3165). Sindsdien kon men deze 
uitdrukking dan hier dan daar in de pers tegenkomen. 

118) Prof. Mr A. N. Molenaar signaleerde hetzelfde gevaar ten aanzien van de uit
breiding der gehele sociale wetgeving tot het .gehele Nederlandse volk: "Immers zal 
er dan worden gezegd: nu men in 1954 A heeft gezgd, moet men ten aanzien van de 
uitbreiding van de andere verzekeringen tot het gehele Nederlandse volk ook B en C 
zeggen" (Handd. I K. 1953/54, dl III, blz. 3152). 

119) Nieuwe Provi11ciale Groniuger Courant dd. 12 Maart 1954. 
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In 1929 voerden op een vergadering, belegd door de Bond voor Staats
pensionneering, het pleit voor staatspensioen de heren IVfr G. \V. Salmes 
(sociaal-democraat), Mr P. J. Oud (vrijzinnig democraat), Mr G. A. Boon 
(liberaal) en A. Braat ("Plattelander"). In een brochure gaf Schouten 
aan, dat deze wens (afgezien nog van onderlinge tegenstrijdigheden) niet 
te vervullen was, aangezien deze partijen de enige weg, die daartoe zou 
kunnen leiden, nl. een kabinet, steunend op een linkse meerderheid, niet 
wensten te bewandelen. "Zij willen een Kabinet, steunende op eene 
meerderheid, welke gevormd wordt door vóór- èn tegenstanders van het 
staatspensioen. Van zulk een Kabinet is, het spreekt vanzelf, de invoering 
van het staatspensioen niet te verwachten" 120). 

Zou, gezien het bovenstaande, aan de woorden van Minister Suurhof: 
"Het spreekt vanzelf, dat het Kabinet nog geen ~.tandpunt heeft bepaald, 
en dat ik mij niet kan begeven in de vraag, of dit S.E.R.-advies al of 
niet aanvaardbaar zal zijn voor de Regering" 121), dan toch een meer dan 
formeel-staatsrechtelijke betekenis mogen worden toegekend? 

Minderheidsnota 122) 

Een, ook nog zo bescheiden, behandeling van het S.E.R.-rapport zou 
in gebreke blijven, indien daarbij niet enige aandacht werd geschonken 
aan de minderheidsnota (blz. 107-112). 

Drie rooms-katholieke hoogleraren hebben zich niet met het advies 
(dat dus een meerderheidsrapport is geworden) kunnen verenigen. Hun 
bezwaren (die zich niet slechts tegen onderdelen, doch tegen de gehele 
opzet van het meerderheidsadvies richten) zijn in het kort de volgende. 

Voor een verplichte wettelijke verzekering voor niet-loontrekkenden 
achten zij iedere rechtsgrond afwezig. Zij wijzen het meerderheidsrapport 
op dit punt principieel af. \Vel achten zij stimulering (0. a. door belasting
faciliteiten) van de vrijwillige verzekering gewenst. \Vorden de hier be
doelde personen armlastig op hun oude dag, dan ware hier een voorziening 
te treffen in de geest van de huidige Noodwet Ouderdomsvoorziening. 
Deze zou gelden voor alle "nooddruftigen" (zij die onwillig zijn geweest 
en zij die onmachtig waren een eigen voorziening te treffen). 

Voor loontrekkenden dient de wettelijke verplichting slechts te bestaan 
beneden een zekere loongrens, bv. f 6000,-. Boven deze grens is naar 
het inzicht der drie hoogleraren niet van behoefte aan een wettelijke voor
ziening gebleken. Ook ambtenaren dienen er buiten te vallen. Voor hen 
geldt of dient te gelden een voldoende eigen pensioenregeling. 

De uitvoering der (aldus beperkte) verzekering zou dienen te geschie
den door de organen van het bedrijfsleven, aansluitend aan de huidige 
organisatie van de sociale verzekering. 

Zij achten de minderheidsnota niet cle plaats om te debatteren "oyer 
de vraag, of deze "verzekering" nog een verzekering in eigenlijke zin 

120) Het Staatspensioen, blz. 5. 
121) Handd. I K., 1953/54, dl Hl, hlz. 3165. 
122) Een der ondertekenaars van de minderheidsnota. Prof. Dr F. J. H. M. van der 

Ven, heeft in Sociaal Maandblad Arbeid van 20 September 1954 (jR. 9 nr 9) een toe
lichtend artikel geschreven op het standpunt der minderheid. Het tijdstip, waarop mij 
deze toelichtinR onder ORen kwam, liet niet toe haar in mijn artikel bij de weerRave 
van de minderheidsnota te verwerken. Ieder, die zich een welgefundeerd oordeel over 
bet S.E.R.-advies wil vormen, zij echter dringend aanbevolen van genoemd artikel 
kennis te nemen. 



S.E.R.-ADVJES 1.Z. OUDERDOMSVOORZIENING PRINCIPIEEL AANVAARDBAAR? 335 

kan heten, noch over de vraag, of in feite meer sprake is van een "be
lasting" dan van een "premie". Zij zijn van oordeel, dat hier overheerst 
het karakter van een, in de leer van de openbare financiën onder de naam 
"bijdrage" bekend staande heffing", een bestemmingsbelasting. 

Z ij vrezen, dat de zelfstandigen met de middelmatige inkomens de 
zwaarste lasten zullen hebben te dragen. 

Tenslotte geven zij uiting aan "hun vrees, dat over een aantal jaren 
de rompslomp van het heffen van de "premie" of van de "bijdrage" bij 
de belastingdienst zovele moeilijkheden en bij talrijken onder de bevolking 
zovele weerstanden zal hebben opgeroepen, dat met kracht het voorstel 
zal worden verdedigd, in de plaats van deze "premieheffing" de algemene 
belastingen te verhogen, dan wel een mogelijke lastenverlaging te vinden 
in het afschaffen van deze "premieheffing" ... Indien aan deze drang ge
volg zal worden gegeven, zou langs de omweg van de "premieheffing" in 
betrekkelijk korte tijd een volledig staatspensioen zonder enige inkomens
grens worden verwezenlijkt." 

De ondertekennaars van de minderheidsnota zien in de ontworpen 
regeling consequenties voor andere sociale voorzieningen: uitbreiding tot 
de gehele bevolking en sterke aandrang deze uit de algemene middelen 
te betalen. 

Zij zijn van oordeel, dat als "de weg, welke in het voorstel van de Raad 
wordt ingeslagen, verder wordt vervolgd, dit zal leiden tot een staats
collectivistisch systeem van voorzieningen in allerhande behoeften, een 
stelsel dat (zij) menen volkomen te moeten verwerpen". 

Uit dit korte overzicht blijkt, dat wij op vele punten de bezwaren van 
de minderheidsnota onderschrijven. Ten aanzien van de zelfstandigen 
beneden een bepaald inkomen menen wij, indien een noodtoestand is ont
staan, overheidsingrijpen ten bate van een verplichte verzekering niet bij 
voorbaat te mogen veroordelen. Voorts kunnen wij ons niet verenigen 
met de "sprong", die wordt gemaakt met betrekking tot de "nooddruf
tigen". Is geen vrijwillige voorziening getroffen en worden zij hulpbe
hoevend, dan, aldus de minderheidsnota, kunnen deze mensen het best 
geholpen worden door een regeling in de trant van de huidige Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. Die sprong doen wij niet. Eerst komen nog 
alimentatie door de familie, hulp vanwege de kerk, en eventueel van nog 
bepaalde andere verbanden aan de orde. 

\Vat echter betreft de principiële afwijzing Véln het totale overheids
ingrijpen in het maatschappelijk leven en het zelf in de hand nemen daar
van, en de gesignaleerde gevaren van staatscollectivisme die in deze rege
ling worden opgeroepen, ontmoeten wij elkander. 

Dat de socialisten geen bezwaar zouden maken tegen deze vèrgaande 
overheidsinvloed, ook in de uitvoering, lag o. i. voor de hand. Merk
waardig, zo niet teleurstellend of zelfs beschamend, is evenwel, dat geen 
enkele der protestants-christelijke leden 123) van de S.E.R., doch alleen 

123) Dat menen wij althans te mogen afleiden uit het feit, dat slechts van één af
wijkende nota is gebleken, welke de naam van de drie r.k. hoogleraren draagt. Enige 
yerwarring is echter ontstaan door de verklaring van de heer Joh. de Jong, voorzitter 
van de Christelijke Middenstandsbond en lid van de S.E.R., op de algemene verga
dering van de CM.E. op 27 April 1954, dat hij zich niet goed meer kon herinneren, 
of hij nu voor dan wel tegen het advies had gestemd. Het is niet duidelijk welke be
tekenis aan deze verklaring moet worden toegekend. 
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enige rooms-katholieke leden zich tegen deze tendentie principieel verzet 
hebben, hoewel toch cle afwijzing van het staatstotalitarisme op het rooms
katholieke standpunt minder principieel en absoluut is dan in de calvinis
tische opvatting 124). 

Slotopmerk;ing 
In het bovenstaande is - men versta dit goed niet gezegd, dat door 

de S.E.R. niet een respectabele hoeveelheid werk is verzet, noch dat in 
de S.E.R. voor een gezamenlijk rapport meer bereikt had kunnen wor
den. Dat is aan onze waarneming onttrokken. 

\Vel is daarin gezegd, dat andere mogelijkheden dan de in het S.E.H .. -
advies gebodene beproefd dienen te worden en, zo zij te verwerkelijken 
zijn, dat de oplossing langs die andere \vegen dient gezocht te worden. 

Zelfs al zou blijken, dat in de huidige maatschappij een andere oplos
sing van het vraagstuk der oudedagsvoorziening niet mogelijk is, dan is 
de hier voorgestelde daarmee nog niet aanvaardbaar geworden. Juist dan 
echter is het van het grootste belang, dat de zaken bij haar ware naam 
genoemd worden, en dat geen schijn voor werkelijkheid geboden wordt. 
Zou van geen andere mogelijkheid dan het staatspensioen al of niet 
geheel ook in het uiterlijke kleed daarvan gehuld blijken, dan zou 
zulks wijzen op een verandering in de maatschappijvorm. De krachten 
dienen dan op wijziging ten goede daarvan te wordcn aangewend, niet 
het standpunt daaraan te wordcn aangepast. 

In dat geval kan er alleen maar baat worden gevonden bij de duidelijke 
conclusie (die alsdan zou moeten worden getrokken), dat onze maat
schappij blijkbaar reeds zozeer in staatscollectivistisch vaarwater is ge
raakt, dat een oudedagsvoorziening als vanouds in onze kring is voor
gestaan, op basis der zelfstandige levensverbanden, daarin niet meer past. 

De schrik, die deze conclusie zou te weeg brengen, zou wellicht nog de 
heilzame uitwerking hebben - instede van een zich aanpassen bij de 
feitelijke ontwikkeling van een overtuigder zich geroepen weten, zich 
in te zetten tot beïnvloeding der maatschappelijke ontwikkeling naar het 
antirevolutionair of christelijk-historisch, dat is staatkundig-bijbels be
ginsel. 

* 

124) Cf. Van Riesscn, Maatschappij der Toe/wmst, hlz. 82. 



HERZIENING VAN HET HANDVEST 
DER VERENIGDE NATIES 
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Volgend jaar zal het tien jaar geleden zijn, dat de afgevaardigden van 
vijftig landen te San Francisco hun handtekening plaatsten onder het 
Handvest van de Verenigde Naties. Dit tweede lustrum van de Verenigde 
Naties is van bijzondere betekenis in verband met de mogelijkheid tot 
herziening van het Handvest. Artikel 109, 1 van het Handvest zegt, dat 
een Herzieningsconferentie te allen tijde gehouden kan worden wanneer 
twee-derde van het aantal leden van de Algemene Vergadering daartoe 
besluit en zeven leden van de Veiligheidsraad daarmee instemmen. Nu 
dit niet is gebeurd, treedt het derde lid van artikel 109 in werking. Hierin 
wordt nl. bepaald, dat op de agenda voor de tiende zitting van de Alge
mene Vergadering der Verenigde Naties een voorstel moet worden ge
plaatst tot bijeenroeping van een conferentie ter herziening van het Hand
vest, indien zulk een conferentie voordien nog niet heeft plaatsgevonden. 
Deze conferentie zal dan gehouden worden wanneer een gewone meerder
heid van de Algemene Vergadering en zeven leden van de Veiligheidsraad 
daartoe besluiten. 

In het Handvest worden dus niet alleen de mogelijkheid tot herziening 
en de procedure daarvoor omschreven, maar men heeft tevens met nadruk 
willen vastleggen, dat na tien jaar een herziening alleszins wenselijk ge
acht moet worden. Dan immers is de Algemene Vergadering verplicht de 
kwestie op haar agenda te plaatsen en kan zij bij gewone meerderheid 
tot het houden van een conferentie besluiten. De besluiten, welke op zulk 
een herzieningsconferentie genomen worden bij twee-derde meerderheid, 
zullen van kracht worden, wanneer zij door twee-derde van het aantal 
leden van de Verenigde Naties worden aanvaard, de stemmen van de vij f 
permanente leden van de Veiligheidsraad (de vijf grote mogendheden) 
daarbij inbegrepen. Dit wil dus zeggen, dat de vijf grote mogendheden 
(Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland en Nationalistisch China) over 
iedere herziening van het huidige Handvest hun veto kunnen uitspreken. 

Over de manier waarop het Handvest herzien zou kunnen worden is 
destijds te San Francisco veel te doen geweest. Van den beginne af zijn 
de grote mogendheden er op uit geweest de herzieningsprocedure zo 
moeilijk mogelijk te maken en van het veto-recht op herzieningsvoorstellen 
hebben zij geen afstand willen doen. Het was immers toen reeds duidelijk, 
dat het Handvest niet een internationaal verdrag in de traditionele zin 
van het woord zou zijn, waar men vrij eenvoudig uit kon treden, wanneer 
A. S. XXIV 16 
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de inhoud van het verdrag door de andere partners aanzienlijk gewijzigd 
zou worden. De grote mogendheden wilden het Handvest, dat haar een 
bevoorrechte positie verschafte, daarom zo "statisch" mogelijk houden. 
Men wilde ook voor de toekomst weten waaraan men gebonden was en 
de zekerheid hebben, dat via het veto-recht de handhaving van de absolute 
souvereiniteit gewaarborgd zou zijn. 

Dit alles was voor de andere staten even zoveel reden op een ruime 
wijzigingsmogelijkheid aan te dringen. Velen van hen hadden bezwaren 
tegen het Handvest, vooral tegen het daarin vastgelegde veto-recht, en 
nu ook latere wijziging uiterst moeilijk werd gemaakt door deze geheel 
van de grote mogendheden afhankelijk te maken, werden die bezwaren 
des te drukkender gevoeld. De grote mogendheden wisten echter van geen 
wijken en de tegenstanders, die de totstandkoming van een nieuwe volken
organisatie in ieder geval niet verhinderen wilden, legden het hoofd in 
de schoot. 

Geheel zonder resultaat is het verzet der kleine landen echter niet 
gebleven. Hun actie heeft het hierboven bedoelde derde lid van art. 109 
in het Handvest gebracht, waardoor het bijeenroepen van een herzienings
conferentie althans enigszins vergemakkelijkt werd. 

Nederland was de eerste die aandacht vroeg voor art. 109, 3. Bij 
monde van haar permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde 
Naties, de heer D. J. von Balluseck, stelde de Nederlandse Regering in 
Augustus 1953 voor op de agenda van de achtste zitting van de Algemene 
Vergadering aan de orde te stellen een uitnodiging aan de leden-staten te 
zenden, hun gezichtspunten ten aanzien van een wijziging van het Hand
vest kenbaar te maken. Dit initiatief heeft helaas niet het verlangde resul
taat gehad. Men gevoelde blijkbaar weinig voor een dergelijk opinie
onderzoek. Besloten werd slechts het secretariaat van de V.N. een voor
bereidende studie op te dragen over de wenselijkheid, mogelijkheden en 
gevolgen van een herziening van het Handvest. 

Het is dus nog niet mogelijk te zeggen, hoe de kaarten op een even
tuele herzieningsconferentie verdeeld zullen zijn; tot nu toe zijn er weinig 
voorstellen gedaan. 

Van de leidende figuren in het internationale leven heeft de Amerikaanse 
minister van Buitenlandse Zaken, ]01111 Foster Dulles, waarschijnlijk nog 
het duidelijkst van zijn gevoelens in deze blijk gegeven. Van ingrijpende 
wijzigingen van het Handvest kon volgens hem geen sprake zijn, maar 
wel achtte hij het wenselijk het vetorecht te beperken tot belangrijke kwes
ties, de positie van de Algemene Vergadering enigszins te versterken, een 
bewapeningspool op te richten en grotere aandacht te schenken aan de 
ontwikkeling en codificatie van het volkenrecht. 

Premier Churchill heeft meer fundamentele hezwaren tegen de huidige 
organisatie van de V.N. Hij zeide onlangs op een desbetreffende vraag 
in het Lagerhuis, steeds een voorstander te zijn geweest van een regionale 
organisatie, die ten doel zou hebben de kopstukken van alle landen bijeen 
te hrengen, en de allergrootsten onder hen af te vaardigen naar een soort 
overkoepelend orgaan. (Zie Churchills Mémoires, Ned. Vertaling dl 10, 
Elsevier, Amsterdam, 1954, blz. 313). 

Iets dergelijks heeft ook wijlen President Roosevelt voor ogen gestaan, 
die de Verenigde Naties aanvankelijk zag als een wereldomvattende orga-
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nisatie, waarin groepen van landen, die een geografische eenheid vormen, 
een adviserende stem zouden hebben, maar waarin de werkelijke beslis
singen uiteindelijk zouden worden genomen door de "vier politieagenten": 
Amerika, Engeland, China en RuslancL Hij was - terecht - van oordeel, 
dat deze vier landen de gang van zaken in de wereld zouden beheersen. 
(Zie bijv. de mémoires van Hopkins in Roosevelt and H oPkins, door 
Robert E. Sherwood, Bantam Book, New York, 1950; vooral op blz. 416 
het schetsje, dat Roosevelt krabbelde op de conferentie te Teheran, 30 
November 1943). AI zijn de Verenigde Naties dan niet geheel volgens 
Roosevelt's ideeën georganiseerd, de vier door hem genoemde mogend
heden, later aangevuld met Frankrijk, hebben toch een zeer bevoorrechte 
positie gekregen, en hen is zeker de rol toebedeeld, die Roosevelt voor 
haar zag. Niemand heeft echter kunnen voorzien, dat reeds zo spoedig 
na de totstandkoming van de V.N. dit "politiecorps" in elkaar vijandige 
groepen zou uiteenvallen. Niemand voorzag in 1945 de communistische 
staatsgrepen in de Oosteuropese staten, de vorming van een oostelijk blok 
achter het IJzeren Gordijn, de communistische omwenteling in China en 
de daaruit voortvloeiende Koreaanse oorlog, het felle anti-kolonialisme in 
Azië, kortom al die geweldige ontwikkelingen, die het wereldbeeld, dat 
men in 1945 meende voorlopig te kunnen fixeren, in enkele jaren ver
gruizelde. 

Bezien in het licht van de huidige wereldsituatie doet zich daarom ter
stond de vraag voor, of het eigenlijk nog wel zin heeft het Handvest te 
herzien. Hebben de Verenigde Naties nog recht van bestaan? Hebben de 
scherpe interne tegenstellingen haar niet zodanig verlamd, dat het maar 
beter is deze organisatie van het wereldtoneel te doen verwijnen ? Vooral 
in Amerika kan men stemmen beluisteren, die op een algehele verdwijning 
van de V.N. aandringen. Het isolationisme heeft blijkbaar zijn aantrek
kingskracht nog niet verloren. Men is het voortdurend getwist met de 
Russen, waarmee men toch niet tot zaken kan komen, en de "neutrale" 
houding van Azië, meer dan moede. Laten wij onze weg alleen gaan, 
zo redeneert men dan, en laat het duidelijk worden, wie voor en wie 
tegen ons is. 

Veel weerklank heeft deze mening echter niet gevonden. President 
Eisenhower heeft bij herhaling getuigd van Amerika's verlangen zich te 
houden aan de beginselen van de Verenigde Naties. In Foreign Affairs 
van Januari 1954 heeft Ernest A. Gross nogeens de politieke redenen 
opgesomd, die het voor Amerika wenselijk maken lid te blijven van een 
organisatie van landen, waarvan ook Rusland deel uitmaakt. Het Hand
vest immers biedt een maatstaf, waaraan de wereld de Russische politiek 
op haar wettigheid en morele waarde kan toetsen; in de V.N. vindt de 
wereldopinie een uitdrukkingsmogelijkheid, aan de morele en politieke 
druk waarvan Rusland zich nooit geheel kan onttrekken; steeds weer zal 
Rusland gedwongen worden in bepaalde kwesties positie te kiezen, waar
door zijn ware aard naar voren komt; in het kader van de V.N. is het 
voor de kleinere en zwakkere staten gemakkelijker eventueel tegen Rus
land positie te kiezen. 

Gross ziet dus als voornaamste betekenis van het lidmaatschap van 
de V.N. zowel van Amerika als van Rusland, de mogelijkheid de Rus
sische oogmerken aan de kaak te stellen en de vorming en handhaving 
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van een gesloten politieke \Vestelijke eenheid, die daarvan het gevolg is. 
Ook Rusland ziet er blijkbaar weinig heil in uit de Verenigde Naties 

te treden. Voor zover ons bekend is zulk een geluid van die zijde althans 
nooit vernomen, en het lijkt ons niet te gewaagd te veronderstellen, dat 
de Russen hiervoor mutatis mutandis de zelfde redenen hebben als de 
Amerikanen. 

De beide voornaamste partijen en de grote tegenstelling 008t-\Vest 
zullen er dus niet op uit zijn de Verenigde Naties uiteen te doen vallen. 

Ook de tweede tegenstelling binnen de Verenigde Naties, die tussen 
kolonialisme en anti-kolonialisme of, \\·il men, tussen imperialisme en 
nationalisme, die de eerste tegenstelling op vele punten doorkruist, zal 
o. i. niet het eincle van de V.N. hrengen. De anti-kolonialistische staten 
zullen zeker niet op verdwijning aandringen, daar zij juist aan de V.N. 
hun ontstaan en veelal ook hun voortbestaan te danken hebben. Evenmin 
zullen de "koloniale" machten dit doen, deels omdat de V.N. hun soms 
een niet ongeschikte gelegenheid biedt, hun verhouding tot hun koloniën 
op voor hen bevredigende wijze aan de geest van de tijd aan te passen, 
deels omdat althans de groten onder hen er wel in slagen, de V.N. buiten 
hun koloniale kwesties te houden, deels ook omdat zij in de koude oorlog 
een positie innemen, waarvoor zij het voortbestaan van de V.N. OlTl de 
hierboven genoemde redenen wenselijk achten. 

Alleen het Zuid-Afrika van Malan en zijn rassenpolitiek, dat niet over 
het veto-recht beschikt, en in de koude oorlog geen rol van betekenis 
speelt, heeft enige malen de Verenigde Naties waardeloos genoemd en 
zelfs al eens met uittreding gedreigd. 

Opheffing van de Verenigde Naties schijnt dus, zoals het zich nu aan 
laat zien, niet in de lijn der vervvachtingen te liggen. Velen zouden echter 
verbeteringen willen zien aangebracht. Zo hijv. in de formulering van 
begrippen in het Handvest, die in de afgelopen jaren aanleiding tot moei
lijkheden gegeven hehben. Hierbij dient men echter te bedenken, dat 
iedere verbetering van het Handvest, hoe scherp ook geformuleerd, waar
deloos is, als bij de leden-staten de wil tot toepassing en uitvoering in 
goede trouw ontbreekt. Dit geeft tevens de betrekkelijke waarde aan van 
iedere herziening van het Handvest. Politiek, waarin nationale gevoelens, 
vooroordelen, eigen belang, militaire en economische overwegingen een 
overheersende rol spelen, laat zich moeilijk in een keurslijf van juridische 
regels wringen. 

Dit is wel gebleken bij de interpretatie van enkele begrippen uit het 
bestaande Handvest, die de afgelopen jaren in het geding zijn geweest. 
\Vanneer is een staat, die lid van de V.N. vvenst te worden, "vredelievend", 
zoals in art. 4, lid 1 wordt geëist? \Vanneer men uit het yerband (het 
lidmaatschap staat open voor alle andere vredelievende naties) zou mogen 
opmaken, dat alle huidige V.N.-leden vredelievend zijn, hiedt dit wel een 
mogelijkheid tot een zeer ruime interpretatie, die misschien een jurist 
bevredigen mag, maar in de meeste gevallen de politicus zeker niet. Vi at 
te verstaan onder aangelegenheden, welke tot de uitsluitende rechtsbe
voegdheid van de staat behoren, waarmede de Verenigde Naties zich der
halve niet mogen inlaten ("domestic jurisdiction" , art. 2, lid 7)? Mochten 
de V.N. zich bijv. met de Indonesische kwestie bemoeien; mogen zij zich 



HERZIENING VAN HET HANDVEST DER VERENIGDE NATIES 341 

bezig houden met de moeilijkheden in de Franse Unie (Indo-China, Ma
rokko); mogen zij zich inlaten met het Zuidafrikaanse rassenvraagstuk? 
J a, zeggen velen met een beroep op art. 1 of art. 6, want deze kwesties 
bedreigen het behoud van de internationale vrede en veiligheid; neen, 
zeggen even zovele anderen, met een beroep op art. 7, want het betreft 
hier zuiver binnenlandse aangelegenheden. Uiteraard wordt het voor of 
tegen hier niet in de eerste plaats bepaald door juridische, maar door 
politieke overwegingen. 

Een andere kwestie (waarmede een speciale V.N.-commissie reeds ge
ruime tijd bezig is), vormt de definitie van agressie. Sommige landen, 
vooral de communistische en een aantal van de nieuwe Aziatische staten, 
achten een definitie gewenst, en dan liefst zo uitgebreid mogelijk. Econo
mische, propagandistische en morele aanvallen, het aanzetten tot oorlog, 
het steunen van een vijfde colonne en illegale organisaties, zouden naast 
de meer directe gewapende agressie in de definitie genoemd moeten 
worden. Anderen, vooral de Angelsaksische landen, menen echter, dat 
iedere definitie uit den boze is: hoe ook geredigeerd, altijd zal een agres
sor haar zo weten uit te leggen, dat zijn aanvalsdaad er niet onder be
grepen is. Deze landen achten het wenselijker in ieder geval afzonderlijk 
weer te beslissen, of er van agressie sprake is. Zouden zij echter toch 
een definitie moeten aanvaarden, dan zou deze in ieder geval zo beperkt 
mogelijk moeten zijn. Immers een omvangrijke definitie zon alle strijd
middelen en methoden van de koude oorlog buiten de wet stellen! 

Dit alles bewijst wel, dat het practisch onmogelijk is, nieuwe forn1U
leringen te vinden, die voor allen aanvaardbaar zijn. De moeilijkheden 
en problemen zouden er niet minder op worden. Het is dan ook niet waar
schijnlijk, dat een herzieningsconferentie, die naar nauwkeuriger definities 
zou streven, veel succes zal hebben. 

O. i. is het beste in deze gevallen de bestaande begrippen te handhaven 
en het aan de praktische toepassing over te laten ,velke inhoud zij zullen 
hebben. Op deze wijze kan zich een bepaalde traditie vormen, terwijl de 
vage formuleringen toch ook de mogelijkheid open laten van een meer 
opportunistische toepassing, die voldoet aan de behoeften van het ogen
blik. 

Er zijn echter onderwerpen, die de mogelijkheid tot zulk een soepele 
uitleg niet bieden, omdat zij zeer nauwkeurig in het Handvest omschreven 
zijn. Deze kunnen alleen door een formeel besluit worden geviijzigd. 
Verreweg de belangrijkste van deze onderwerpen is het vetorecht en zijn 
toepassingsmogelijkheicl. Nauwkeurig is vastgelegd hoe slechts een be
perkt aantal Ianelen hiervan bijna onbeperkt gebruik kan maken. De 
kleinere landen. die hierover niet beschikken, hebben steeds, zoal niet op 
een algehele afschaffing, dan toch op een aanzienlijke beperking aange
drongen. Foster Dulles heeft zich in principe bereid verklaard, aan deze 
wens in beperkte mate tegemoet te komen. Niet bekend is, hoe groot hij 
zich deze beperkingen voorstelt, maar in ieder geval zullen deze slechts 
op enkele punten van ondergeschikt belang betrekking hebben. Het veto
recht is voor de grote mogendheden van vitaal belang: zij willen en kunnen 
zich de wet niet door een meerderheid van kleine staten laten voorschrij
ven. Vooral Rusland, dat voor zijn voorstellen vrijwel nooit een meerder-
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heid vindt, zal onder geen voorwaarde van het vetorecht afstand willen 
doen. De kans, dat een herziening van het Handvest een wijziging van 
enige betekenis in het veto-recht zal brengen, lijkt ons daarom zeer gering, 
vooral als men bedenkt, dat deze eventuele wijzigingsplannen ook weer 
onderworpen zijn aan ... het veto-recht. 

Inmiddels is er toch reeds een helangrijke bres geschoten in het bol
werk van het veto-recht. Toen in 1950 Noord-Korea Zuid-Korea aanviel, 
kwam onmiddellijk de Veiligheidsraad bijeen om maatregelen te treffen. 
Rusland, dat in dit conflict uiteraard tegen iedere gewapende tegenactie 
gekant vvas, wilde blijkbaar niet tot een publieke uitspraak van het veto 
gedwongen worden en was daarom niet ter zitting aanwezig. De overige 
leden van de Veiligheidsraad, die zeer wel inzagen, dat de Koreaanse 
kwestie de vuurproef voor de Verenigde Naties zou worden, gaven nu 
het Handvest een interpretatie, die hier op neerkwam, dat het nooit in 
overeenstemming met de geest van de V.N. kon zijn, dat de werkzaam
heid van een der organen verlamd zou kunnen worden door de vrijwillige 
afwezigheid van een der leden-staten. Van deze redenering uit kon de 
Veiligheidsraad toch, ondanks de afwezigheid van Rusland, een wettige 
vergadering houden en daar besluiten tot gewapende actie tegen de 
agressor, Noord-Korea. Dit was de eerste maal, dat een ongewenste 
hantering van het veto-recht in een bepaald geval was voorkomen, 
maar het was duidelijk, dat dit een tweede maal niet zou gelukken. 
Ieder lid van de Veiligheidsraad zorgt er nu wel voor ter zitting aan
wezig te zijn. 

De wereld had echter nu duidelijk gezien, welk een paralyserende invloed 
de Oost-West tegenstelling door middel van het veto-recht op de activiteit 
van de V.N. kon hebben. Een reactie liet niet lang op zich wachten. Reeds 
enkele maanden na het uitbreken van de vijandelijkheden in Korea, op 
3 November 1950, aanvaardde de Algemene Vergadering met 52 tegen 5 
stemmen (Rusland c.s.) en 2 onthoudingen, een resolutie, die bekend staat 
onder de naam "U niting for Peace-resolution" (resolutie "wij verenigen 
ons tot behoud van de vrede"), welke een keerpunt vormde in de geschie
denis van de Verenigde Naties. Deze resolutie immers schiep de moge
lijkheid, zo nodig de ongewenste gevolgen van het veto-recht te neutrali
seren, door te bepalen, dat, wanneer de Veiligheidsraad door het uit
spreken van het veto door een van zijn permanente leden niet in staat is 
de internationale vrede en veiligheid te handhaven, de Algemene Verga
dering gemachtigd is aanhevelingen voor collectieve maatregelen te doen, 
\vaaroncler begrepen aanbevelingen voor het gehruik van de gewapende 
macht. De resolutie geeft dan verder nog een aantal voorzieningen om 
een snelle en effectieve uitvoering van de maatregelen te verzekeren, maar 
deze kunnen hier buiten hescbomving blijven. 

De Uniting for Peace-resoll1tion beroofde de Veiligheidsraad van zijn 
kroon: het belangrijkste orgaan van de Verenigcie Katies te zijn, wiens 
eerste taak het is cle internationale vrede en veiligheid te handhaven. Door 
deze resolutie vond er een gewichtsverschuiving plaats, waardoor de 
Algemene Vergadering in helangrijkheid toenam. In principe is hierdoor 
het veto-recht ernstig verzwakt en hebben de stemmen van die staten, die 
niet tot de grote vijf behoren, aan waarde gevionnen. Hier heeft men dus 
binnen het kader van het huidige Handvest door een formeel besluit een 
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fundamentele wijziging aangebracht in de bevoegdheid van de V.N.
organen, geheel buiten de wijzigingsprocedure om. 

Deze wijziging bij meerderheidsbesluit laat nog eens duidelijk zien, dat 
het Handvest meer is dan een internationaal verdrag, en dat het trekken 
vertoont van een internationale constitutie. 

De gewichtsverschuiving naar de Algemene Vergadering heeft een be
langrijke consequentie: de invloed van de kleinere staten, die in de Alge
mene vergadering de meerderheid vormen, is daardoor toegenomen. De 
meerderheid is immers in de Algemene Vergadering beslissend. Wel is 
waar kan deze slechts aanbevelingen doen, maar, zoals Foster Dulles het 
eens uitdrukte, het vrijwillig gevolg geven aan een aanbeveling kan effec
tiever zijn dan het gehoorzamen aan een bevel. 
Het is echter nog de vraag of deze gewichtsverschuiving ten gunste van 

de kleine staten in alle opzichten is toe te juichen. Deze ontwikkeling 
brengt immers ook bezwaren met zich mee. Minister Luns heeft hierop 
onlangs gewezen in een belangwekkende rede over: De kleine Staat, in 
Januari 1951 te 's-Gravenhage gehouden voor de Amsterdamse Univer
siteitsvereniging, waarin hij het overwicht van de kleine staten een der 
oorzaken noemt waardoor de V.N. zo moeilijk tot vruchtbare resultaten 
kunnen komen. De bewindsman noemde het een misvatting, als zouden 
alleen kleine landen onbaatzuchtig zijn en in staat de toestand objectief 
te bezien. Maar evenmin is de grotere macht der grote mogendheden een 
garantie voor beter inzicht. Minister Luns acht het daarom gewenst, dat 
de kleinere staten zich de nodige zelfbeperking opleggen en een internatio
nale discipline betrachten, waardoor voorkomen kan worden, dat zij de 
internationale samenwerking "unworkable" maken. Daarom zijn er, aldus 
minister Luns, voor de kleine staten twee stelregels, waaraan zij moeten 
vasthouden: wanneer het gaat om internationale beslissingen, die recht
streeks hun eigen he langen raken, moeten zij volledig mee kunnen be
slissen; gaat het om internationale beslissingen, die hun belangen slechts 
indirect raken, dan kunnen zij eisen, dat zij, voordat de beslissing ge
nomen wordt, zullen worden gehoord. Blijkbaar heeft minister Luns het 
oog op een stelsel van "facultatieve medezeggenschap" voor de kleine 
staten. Deze stelregels zijn dus gebaseerd op een gedegen zelfkennis bij 
de kleine staten en gaan er van uit, dat het steeds betrekkelijk gemak
kelijk zal zijn te onderscheiden tussen een direct en indirect belang, op 
een wijze, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Het is o. i. echter aan 
twijfel onderhevig, of alle kleine staten, die, om 's ministers woorden te 
gebruiken, de wegen der wereld bevolken als de fietsers de straten van 
Den Haag, zich wel de zo gewenste zelfbeperking weten op te leggen. 
V ooral vele der pas gevormde staten, met hun overgevoelig nationaliteits
besef en hun angstvallig vasthouden aan hun "absolute" souvereiniteit, 
zullen hiertoe vooralsnog weinig geneigd zijn. Ook de kwestie of er van 
direct of indirect belang van een kleine staat sprake is, kan tot moeilijk
heden aanleiding geven. \Vat gebeurt er bv. wanneer een kleine staat in 
een hepaalde kwestie volledig mee wil beslissen, omdat hij meent daarbij 
direct belang te hebben, maar de grote mogendheden erkennen dit belang 
niet? Wij zijn met minister Luns van mening, dat het niet nodig is, dik
wijls zelfs ongewenst, dat de kleine landen in alle beslissingen der grote 
meespreken. De grote landen hebben nu eenmaal de feitelijke macht in 
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de wereld, en zij kunnen hun wil, al dan niet met recht, doorzetten. Zij 
in de eerste plaats dragen verantwoordelijkheid yoor de gang van zaken 
in de wereld. Zij mogen daarom tot op zekere hoogte verlangen, dat de 
kleine staten zich aan hun leiding onderwerpen. Het bezwaar van de grote 
staten, belangrijke kwesties via de Verenigde Naties te regelen, is dan 
ook, dat in de Algemene Vergadering, die zo aan belangrijkheid heeft 
gewonnen, iedere staat een stem heeft, en dat het grote aantal kleine 
staten hierdoor de doorslag kan geven. M.en ziet dan ook, dat kwesties, 
waarbij de belangen der groten gemoeid zijn, buiten de V.N. worden ge
houden, althans zolang men niet zeker is, op de meerderheid in de Alge
mene Vergadering te kunnen rekenen (Indo-China, Kenia, Malakka). 

Het systeem "ieder land één stem" is inderdaad een reëel bezwaar. 
Stalin heeft dit reeds voor de oprichting der V.N. ernstig opgevat en 
bedongen, dat ook de Oekraine en \Vit-Rusland een zetel met een eigen 
stem in de Algemene Vergadering zouden hebben, wat in feite dus op 
drie Russische stemmen neerkomt. Engeland kon via die landen van het 
Gemenebest, die een plaats in de Algemene Vergadering kregen, ook op 
enige steunende stemmen rekenen, zij het dan met minder zekerheid clan 
Ruslancl. Roosevelt echter heeft yoor Amerika geen extra stemmen be
dongen, vermoedelijk deels door zijn vertrouwen in de ontwikkeling van 
de Russische politiek, deels ook omdat Amerika in de Veiligheidsraad, 
dat immers het belangrijkste orgaan was, toch het veto-recht had en ge
heel op gelijke yoet stond met de andere grote mogendheden. De storm 
van critiek, die in de Amerikaanse pen; opstak toen deze regeling hekend 
werd, heeft hij tot bedaren weten te brengen. 

N u de Algemene Vergadering zelfs aanbevelingen kan doen tot ge
wapend optreden, wordt de fictie, dat de stem van de ene staat net zo 
goed is als die van de andere, onhoudbaar en doen de bezwaren van het 
"ieder-land-één-stem" -systeem zich krachtig voelen. De mening van een 
land met een grote bevolking, hoge geestelijke en materiële ontwikkeling, 
een goed functionerend staatshestel, met een strategisch belangrijke lig
ging, enz., is politiek van grotere waarde dan die van een land waar dit 
alles niet het geval is. 

Daarom wordt er van vele zijden, ook in Nederland, aangedrongen op 
een systeem van stem-waardering in de Algeme1le Vergadering, waarin 
de werkelijke politieke verhoncling in de wereld tot uiting komt: een 
systeem van "gewogen stemmen". In dit stelsel zal dl1s ieder land volgens 
een bepaalde maatstaf een aantal stemmen toegewezen krijgen. De maat
staven die kunnen worden aangelegd, zijn vele: het hevolkingsgetal, het 
economisch potentieel. de militaire macht, geestelijke en morele eigen
schappen van een volk, cle rol in de wereldgeschiedenis, het huidige 
prestige, enz. (Zie Prof. A. J. P. Tammes, H oofdstuk:kel1 van Internatio
nale Organisatie, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1951, hoofdstuk 2.) 
Zij hebben echter alle gemeen, dat een practische toepassing moeilijk is. 
\Vil men iecler land een aantal stemmen geven dat met zijn reële politieke 
waarde overeenkomt, clan zou men als maatstaf een combinatie van cle hier 
genoemde kriteria moeten nemen. En clan nog zou men de mogelijkheid 
van uitzonderingen moeten openlaten, wanneer deze maatstaf tot prac
tisch niet aanvaardbare consequenties zou voeren. Een stelsel van ge
wogen stemmen kent men bijv. in de Gezamenlijke Vergadering van de 
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Europese Kolen- en Staalgemeenschap, waar van de 78 zetels Frankrijk, 
Duitsland en Italië er ieder 18 bezetten, Nederland en België ieder tien 
en Luxemburg vier. Voor de Europese Defensie Gemeenschap en de 
Europese Politieke Gemeenschap had men een soortgelijke stemverhoucling 
ontworpen. Is dit in een internationale organisatie van beperkte omvang 
nog uitvoerbaar, bij een wereldomvattende organisatie stuit men op prac
tiisch onoverkomelijke moeilijkheden. Dat men tot een voor allen bevre
digende stemverhouding zou komen, lijkt wel zeer onwaarschijnlijk, en 
voorstellen tot herziening van het Handvest in deze zin zullen vermoe
delijk weinig kans van slagen hebben. 

Toch is het stemrecht het cardinale punt in een wereldorganisatie als 
de Verenigde Naties, die zich ten doel stelt alle internationale moeilijk
heden langs vreedzame wegen op te lossen. En het is juist dit cardinale 
punt, waarvoor blijkhaar de knapste politici geen oplossing kunnen vinden. 
Iedere formulering, ieder systeem faalt in de harde praktijk van de inter
nationale politiek. Geen land laat zich, wanneer het om zijn essentiële 
belangen gaat, de wet voorschrijven door een meerderheid van andere 
staten. Belangrijke politieke kwesties worden vaak zorgvuldig buiten de 
V.N. gehouden. Men belegt daarentegen conferenties van de belangheh
benden (Bermuda, Berlijn, Genève), waar getracht wordt een compromis 
te vinden. Het stemrecht-probleem speelt hier uiteraard geen rol, daar 
men door zorgvuldige afweging van elkaars standpunten tot een algehele 
overeenstemming probeert te komen. 

H et politieke gezag van de Verenigde Naties is daardoor zo ver ge
daald, dat de voormalige president van de Algemene Vergadering, Carlos 
P. Romulo, thans persoonlijk gezant in Amerika van de president der 
Philippijnen, enige tijd geleden in collier's ]v[ aga::ine zelfs schreef, dat 
de Verenigde Naties stervende waren. Ook de huidige Secretaris-Generaal 
van de V.K, Dag Hammarskjöld, heeft er in zijn laatste jaarverslag over 
geklaagd, elat men de V.N. bij belangrijke kwesties passeert en niet de 
mogelijkheden uitbuit, welke deze organisatie in het belang van de inter
nationale vrede en veiligheicl hiedt. 

Naar ons gevoelen zou een organisatie, opgebouwd volgens het systeem 
van Churchill, waarschijnlijk nog het best in het kader van de huidige 
wereldsituatie passen. Binnen de door hem voorgestelde regionale organi
saties (als bijv. een Europese Gemeenschap, Amerika, de Sowjet-Unie, 
een Aziatische Gemeenschap e. cl.) kunnen de daarbij aangesloten staten 
hun onderlinge problemen regelen. Daardoor zou voorkomen ,vorden, dat 
staten, die in geen enkel opzicht hij een bepaald probleem betrokken zijn, 
daarop hun invloed kunnen uitoefenen, zoals dit nu binnen de V.N. het 
geval is. Ook de kwestie van het stemrecht kan binnen deze beperkte 
organisaties gemakkelijker tot een bevredigende oplossing gebracht wor
den, dan wel geheel buiten beschouwing worden gelaten. De geografische 
eenheid, historische banden, taal- en cultuurverwantschap en de gemeen
schappelijke belangen zullen een effectieve werkzaamheid van een regio
nale organisatie bevorderen. Vertegenwoordigers van deze regionale orga
nisaties zouden in een overkoepelend orgaan vraagstukken van een meer 
wereldomvattend karakter kunnen hespreken. Dit overkoepelend orgaan 
zou dus een soort permanente wereldconferentie zijn, waar men een com
promis tussen de standpunten der verschillende regionale organisaties 
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tracht te vinden. Stemrecht speelt hier geen rol, daar men met ongeveer 
gelijkwaardige partners te doen heeft en alleen door onderling overleg 
tot overeenstemming probeert te komen. Bovendien heeft deze conferentie 
het voordeel, dat er slechts een beperkt aantal hoofden zijn en dus ook 
een beperkt aantal zinnen. 

Het lijkt overigens niet waarschijnlijk, dat een voorstel tot zulk een 
radicale verandering van cle V.N. op een herzieningsconferentie veel kans 
van slagen zal hebben. Velen vrezen, clat een poging tot te drastische 
restauratie de toch al \vrakke politieke constructie van de V.N. wel eens 
geheel omver zou kunnen werpen. De kans, dat de sociaal-economische 
organen van de V.N., die ongetwijfeld veel goed werk verrichten, in deze 
val zouden worden meegesleept, maakt hen des te huiveriger. De gedachte, 
de zaak, ondanks alle feilen en gebreken, maar te laten zoals zij is, komt 
velen dan ook aanlokkelijk voor. 

I s de animo voor een herzieningsconferentie in het \Vesten al niet groot, 
de communistische landen schijnen er helemaal niets voor te voelen. Zou 
het desondanks toch tot zulk een conferentie komen, clan ziet het er 
vooralsnog niet naar uit, dat we belangrijke resultaten mogen verwachten. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIE MER 

\Vie \vat zich in de voorbijgegane maanden in ons land voordeed nog 
eens voor zijn geestesoog laat passeren, ziet wel een bont heeld. Eigenlijk 
zouden Troonrede en millioenennota boven veel andere zaken moeten uit
steken en zij deden het allicht ook. Maar toch, geheel overeenkomstig 
de verwachtingen waren zij het niet, die in het grote debat hij het begin 
van het nieuwe parlementaire jaar cic meeste belangstelling genoten. Die 
belangstelling ging, conform onze trouwens gemakkelijke voorspellingen, 
uit naar hèt mandement. 

Het is \vel duidelijk geworden, dat er over dat mandement ook onder 
lieden die het als regel wel met elkander eens zijn, onderscheiden wordt 
gedacht. 1;:'en boeiende conferentie van de A.R. Partij met als inzet een 
referaat van Prof. Dr R Schippers kon dat ook voor onze kring beves
tigen. Dit goede heeft het mandement in elk geval gebracht, dat het wijd 
en zijd stof heeft gegeven voor een goed politiek gesprek. 

Dat kvvam uit op de partij conferentie, die \ye reeds noemden en waar
van we al dadelijk willen opmerken, dat de tegenstellingen onder de eigen 
geestverwanten stellig bij nadere beschouwing heel wat geringer zijn dan 
het zo op het eerste horen lijken moest. In dit opzicht deden Prof. Dl' 
A. M. Donner en na hem Dr Schouten voortreffelijk werk cloor het ge
meenschappelijke in de tegenstellingen met gepaste nadruk naar voren 
te schuiven. 

Het is goed, wanneer een theoloog, ook een theoloog met brede ethische 
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en sociologische interesses, de onoverbrugbare kloof accentueert die er 
ligt tussen Rome en Dordt. Zulk een woord heeft altijd zijn volle waarde, 
en ook voor zover men in roomse standpunten een steun ziet in de strijd 
tegen de doorbraak. Maar naast de theoloog - niet tegenover hem -
staat de man van de politiek en nog altijd is de politiek voor een groot 
deel de kunst van het maar enigszins bereikbare. 

Over al deze zaken is gesproken op de partij conferentie. Het was goed, 
dat het gebeurde, en niet minder de wijze waarop. Het moest ons temeer 
brengen en bepalen bij de eigen, Schriftuurlijke, reformatorische kijk op 
het staatkundige leven, tegenover - en nu wèl tegenover - de onmis
kenbaar totalitaire tendenties van het rooms-katholicisme en de - even
eens totalitaire tendenties van de socialistische staats beschouwingen 
(al dan niet met doorbraak). Dit besef was ook een belangrijk winstpunt 
van deze conferentie, waarvan een ander deel gewijd was aan een ook 
zeer belangrijk onderwerp: de oudedagvoorziening. 

Halen wij hier de woorden van een buitenstaander ter adstructie aan. 
Zij zijn van de bekende doorbraakman Fedde Schurer en we lazen ze 
in zijn blad De Friese Koerier: "De A.R. partij heeft de moed gehad 
deze vraagstukken in behandeling te stellen zoals het behoort, zonder 
vrees en zonder haat. Zij heeft hiermee een groot risico genomen, vooral 
ten opzichte van haar Europese politiek, waar zij reeds een federatie met 
de rooms-katholieken heeft gevormd. De partijleiding heeft dit risico 
vooruit geweten en is er niet voor uit de weg gegaan. Zij verdient een 
eresaluut, omdat zij het beginsel belangrijker heeft geacht dan de oppor
tuniteit." 

Mogen wij over deze conferentie nog iets zeggen, dan is dat een woord 
van waardering voor de publiciteit, die men er aan heeft willen - en 
ook durven - geven. Evenmin ,villen wij verzwijgen, dat op de eerste 
conferentiedag aan Dr Schouten, als een wat verlaat geschenk bij zijn 
70ste verjaardag, een fraai schilderij werd aangeboden van Dr Schouten 
zelf, vervaardigd door de kunstschilder Krüger. 

Maar keren \ve naar het mandement terug. \Vant als gezegd, ook bij 
de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer bleek het veel 
van cIe aandacht op te eisen. Mr Burger, de woordvoerder van de Partij 
van de Arbeid, vond in het stuk van de roomse geestelijkheid aanleiding, 
het democratisch karakter van de K.V.P. in twijfel te trekken. \Vaarop 
Prof. Romrne antwoordde, dat hij van zijn kant zeker niet zou willen 
samenwerken met een partij, waarvan het democratisch karakter werd 
betwijfeld. 

Duidelijk was intussen, dat Mr Burger in het geheel niet van zins 
,vas, de samen werking in regeringsverband te verbreken. En waar ook 
het kabinet geen redenen aanwezig zag, zelf het regeerbeleid neer te 
leggen, vaart het regeringsschip voort. 

Het debat is ook in de Tweede Kamer een uiterst belangrijk debat 
geworden. Van het mandement moest Dr Schouten evenals de heer 
Tilanus - verklaren, dat het na vroegere verklaringen van de roomse 
geestelijkheid nauwelijks nieuws had gebracht, zodat hij zich over het 
scherpe verweer van socialisten en liberalen wel verwonderde. De heer 
Tilanus beklemtoonde, dat het mandement, zoals het er ligt, een zaak is 
voor onze roomse medeburgers en eigenlijk voor hen alleen. Niemand 
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is gedwongen, rooms te zijn, maar wie rooms is, onderwerpt zich aan de 
voorschriften van zijn geestelijke leiders. In overeenstemming met dit 
standpunt kon Prof. R0111me juist in de scherpe bestrijding door socialisten 
en liberalen van het mandement iets zien als een bedreiging van de 
godsdienstvrijheid. 

Toch lag de grote betekenis van dit debat naar onze overtuiging met 
name in de welkome aanleiding elie het mandement gaf, zich te bezinnen 
op de noodzaak van een principiële partij keuze. H oe zal men deze keuze 
doen overeenkomstig de eis van het Evangelie? Partijen als de Partij van 
de Arbeid en ook de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie hebben 
zichzelf het recht ontzegel, hier juist als partij een duidelijke uitspraak 
te doen. Zij wil binnen haar verband aan protestanten, roomsen en huma
nisten gelijke rechten geven. Binnen haar mag een protestant bepaald 
niet meer dan een roomse of een humanist. 

Maar laten we dan nu voor ditmaal het mandement verder rusten. \Vant 
al bleek het dan veel van de helangstelling te vergen, er waren tenslotte 
toch ook andere vermeldensvvaardige gebeurtenissen. 

Nemen we de Troonrede. \Vie haar hoorde of las en ze liet zich 
ditmaal, ook naar stijl en woordkeus, goed lezen moest wel worden 
getroffen door het accent, dat zij gaf aan de economische situatie. \Ve 
zijn als volk, zo stelde het de Troonrede, het afgelopen parlementaire jaar 
wel een grote stap vooruitgegaan. Er is in ons land werk te over, hetgeen 
weer zijn bezwaren heeft ook. Gaarne immers zou men bijvoorheeld bij 
de woningbouw (waarvan de regering de hoge noodzakelijkheid in deze 
maanden wel sterk heeft heklemtoond) nog meer zien te bereiken dan de 
65.000 woningen, die ook voor het nieuwe jaar op stapel komen. De 
economische situatie is niet ongunstig, hetgeen ook hierin uitkomt, dat 
de regering verlaging van de helastingen in het uitzicht kon stellen. \Vat 
verwondering wekte dat zij dit laatste eerst tegen een laat tijdstip: 
1 Januari 1956, meende te kunnen doen. Er i s, ook dank zij de econo
mische situatie, inmiddels een loonsverhoging van zes procent afgekomen 
en deze brengt alleen al aan meerdere belasting f 200 millioen op. \'an
waar clan de late belastingverlaging? In zijn beantwoording van de 
Tweede Kamer gaf minister-preside!lt Drees de : Binnen het 
kabinet IJ!eek men te hetwijfelen, of een vroegere verlaging technisch wel 
voor te hereiden is. ons dunkt, het is de '1lOeite waanl het met de 
nodige ijver te proberen, en we zouden ons \vel zeer vergissen, wanneer 
de volksvertegenwoordiging niet hereid zou zijn, de regering in deze alle 
wenselijke assistentie blijmoedig te verlenen. 

Voor de partij \yas de voorbijgegane periode met name nog helangrijk 
door de verschijning van het reorganisatierapport, een stuk werk waar
naar reeds geruime tijd met belangstelling was uitgezien, ook alom het
geen hier en daar over de inhotlc1 reeds was uitgelekt. Er zal over dit 
rapport in de komende tijd veel gesproken worden en dat is ook de be
doeling. Het heeft l1leele cle strekking, de politieke belangstelling sterk te 
intensiveren, doorclat het, met behoud van alle waardevols, de partij in 
het huidige tijdsgewricht haar taak op verantwoorde wijze wil doen ver
vullen. Het rapport biedt uitstekende lectuur en \vanneer men het hier 
en daar met de inhoud niet geheel eens zou zijn, welnu, ook daardoor kan 
een groot doel: het politieke gesprek, zijn gediend. 
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En voor het overige hebben deze maanden nog eens weer geleerd, dat 
de mens zijn plannen kan maken en dat hij dit ook behoort te doen, maar 
dat het God is, die beschikt over alles vvat op de aarde voorvalt, tot het 
menselijk leven toe. Aangrijpende vliegrampen waren daar om het ons 
nog eens opnieuw duidelijk te maken, en ook de zorgen rondom het 
binnenhalen van de oogst konden zelfs de moderne mens zijn afhanke
lijkheid leren van het welbehagen Gods. Misschien zijn er, die zich aan 
deze afhankelijkheid ergeren; men doet intussen beter, er zich door te 
laten troosten. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Kan men het een antirevolutionair, in casu een a. r. raadslid, met recht 

kwalijk nemen, wanneer hij tegen de opvattingen van de meerderheid 
dcr bevolking in toch aan bepaalde christelijk-politieke prograln-punten 
vasthoudt en daarnaar zijn stem bepaalt? 

ANTWOORD: 
Het is juist, de vraag zo algemeen te formuleren, want zij geldt waar

lijk niet allcen voor de handhaving der Zondagsrust e. d. 
En als zij zo algemeen wordt geformuleerd, zal toch iedereen inzien, 

dat het volstrekt onaanvaardbaar is, dat (b.v.) een antirevolutionair raads
lid zijn stem zou moetcn bepalen naar wat dc meerderheid - of eventueel 
zelfs een belangrijke minderheid - al dan niet wcnst, en dan dus zijn eigen 
andersluidcndc opvatting zou moeten prijsgeven of daartegenin handelcn. 

Voor niet weinigen bestaat ten onrcchte - "christelijke politiek" in 
enige bijzondere christelijke desiderata, "geprivilegieerde kwesties" -
voor de gemcentepolitiek zijn dat dan met name handhaving van de 
Zondagsrust, invoering van een ambtsgebed en van een vloekverbod, 
afschaffing van de kermis - en de rest is "neutrale zone" - alsof er iets 
was dat niet "van Christus" is -. Hun opvattingen ten aanzien van de 
Zondagsrust zijn dan niet zelden nog meer wettisch, sabbathistisch, dan 
Schriftuurlijk. 

Het merkwaardige is nu, dat men het dan soms met de verwezenlijl?ing 
van sommige van die desiderata weer minder nauw neemt. Voor zichzelf 
leeft men zeer nauwgezet, maar mcn is doodsbenauwd, door overheids
maatregelen aan "andersdenkenden" in dit opzicht iets "op te leggen". 
Met name geldt dit voor het ambtsgebed: men neigt er dan toe te willen 
wachten tot er (nagenoeg) algcmene instemming is en ieder debat erover 
kan worden vermeden; hetgeen dan uiteraard allicht op niet-invoering 
neerkomt. En ook bij de Zondagsrust ziet men er dan tegenop anderen 
te "dwingen" tot beperkingen in hun levensstijl. 

N tI moet men inderdaad bedenken, dat een christelijke overheid en 
integraal-christelijke overheidsmaatregelen alleen mogelijk zijn, wanneer 
het volk christelijk is. De strijd voor de christelijk-politieke beginselen is 
allereerst een strijd om de ziel van het volk en niet een strijd om de helft 
plus één der stemmen en der zetels, om langs die weg de rest van het 
volk zijn opvattingen te kunnen opleggen. 
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Dit brengt mede, dat de overheid bij alle maatregelen, die zij over
weegt, zich heeft af te vragen, of het volk die kan "dragen". U denke 
aan het voorbeeld van Mozes in Deuteronomium 24 : 1. 

Maar dat voorbeeld mag ons ook weer niet eindeloos toegefelijk maken. 
Altijd moet worden gepoogd, zoveel mogelijk in de goede richting te 
sturen. Dat is trouwens ook overeenkomstig het voorbeeld van Mozes, 
die, ziende dat hij de verstoting van de echtgenote niet geheel zou kun
nen verbieden, omdat het volk Israël voor dat verbod niet rijp was, 
die verstoting toen moeilijk maakte, door een scheidbrief voor te schrijven. 
Dat was niet aanpassing aan, maar aansluiting bij cle situatie. 

De partij (c.q. de kiesvereniging) spreekt absoluut, moet dat ook doen. 
Zo formuleert zij haar politieke beginselen en verlangens. 

Maar degeen, die in enig overheidsambt 1) is gesteld, heeft zich steed .. 
af te vragen, welke maatregel in de concrete situatie mogelijh is. Dan zal 
hij niet zelden genoegen moeten nemen met en moeten medewerken aan 
een compromis of zelfs v'.:el nog minder clan dat. En dat is dan toch geen 
beginselverzaking, geen verraad aan het beginsel! 

Men zie het ook niet als een kwestie van theorie en praktijk, alsof 
beginsel (maar) theorie zou zijn. Het gaat om het beginsel en zijn toe
passing. Maar die toepassing moet altijd in de concrete situatie geschieden. 
Een beginsel is geen schahlone, maar een leidstar, een richtbaken. 

Daarom kan er over de toepassing en over het compromis dat daar 
niet zelden bij nodig is, steeds verschil van mening zijn. 

Enerzijds moet men daarom voorzichtig zijn, iemand te veroordelen, 
omdat hij in een bepaald geval met een compromis, met een "half ei" 
of misschien met nog minder dan dat, genoegen meende te moeten nemen. 
Eerst wanneer dat al te vaak en in al te sterke mate zijn houding pleegt 
te zijn, of wanneer hij in het concrete geval klaarblijkelijk onjuist han
delde, komt de vraag aan de orde of hij wel waarlijk het beginsel aan
vaardt, waarvan hij zegt uit te gaan. 

Anderzijds mag zeker de overheidspersoon, die zo lang, zo veel en zo 
sterk mogelijk aan het absolute van het beginsel wil vasthouden, daarom 
niet worden veroordeeld, zelfs al zou in die hcmding wellicht eens een 
stukje "christelijk imperialisme" schuilen. 

Eerst hij is niet meer anti-revolutionair, die principieel, hetzij bewust of 
onbewust, streeft naar een "christelijke dictatuur" over het volk. Dat is, 
wat wij de S.G.P. verwijten. Maar dat mag men niet voor de voeten 
werpen aan een anti-revolutionair die in een COllcrete situatie tot de con
clusie komt, dat er ditmaal geen reden is voor het aanvaarden van het 
compromis, dat anders vanwege de "hardigheid des harten" in de politiek 
niet zelden is vereist. 

Een theorie over de verhouding tussen het beginsel en zijn toepassing 
zal moeilijk méér kunnen inhouden clan het bovenstaande. Veel belang
rijker is de praldijl, van die verhouding. 

Litteratuur over het bovenstaande is er, voorzover mij bekend, niet 
al te veel. Van die uit de latere j aren vallen te noemen: 

1) Daaronder wordt hier verstaan zowel die, waarvoor men door benoeming als 
die waarvoor men door verkiezing wordt aangewezen; daaronder begrepen het lid
maatschap van de Staten-GeneraaL 
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1. de adviezen in A. R. Staatkunde XVII (1947), m. n. blzz. 60, 251, 
XVIII (1948), blz. 185 v.; 

2. het artikel van Prof. Dr J. P. A. Mekkes over "Christelijke poli
tiek" in A. R. Staatl?unde XXI (1951), m. n. blz. 310 V.v.; 

3. de brochure van Prof. Dr S. U. Zuidema, De Christen en de poli
tiel.: ; 

4. de toelichting (onder N. B.) achter de uitgave van het model a. r. 
gemeenteprogram, luidende als volgt: 

"V oren staand model-gemeenteprogram is een poging tot formulering 
van de voornaamste eisen voor een antirevolutionaire gemeentepolitiek, 
zoals die voor de huidige tijd uit onze beginselen voortvloeien. Beginselen 
moeten ingaan in de praktijk; dáár moeten ze worden toegepast en ver
wezenlijkt. Bij de opstelling van het model-program is daarmede rekening 
gehouden. Daarbij ontveinze zich niemand, dat in de onderscheidene ge
meenten bij het streven der a. r. raadsleden naar die verwezenlijking vele 
hindernissen zullen moeten worden overwonnen en sommige daarvan, door 
anderer tegenstand, wel onoverkomelijk zullen blijken. Dat ontslaat die 
raadsleden niet van hun plicht, toch naar die venvezenlijking van dit 
program te blijven streven. Behoud en versterking van de Schriftuurlijke 
grondslagen onzer samenleving vereisen veelszins reformatie der volkszede 
en der volksovertuiging. In vorenstaand program zijn de elementen van 
dat behoud, van die versterking en van die reformatie neergelegd. 

Aan onze a. r. raadsleden de taak de strijd te voeren, teneinde die 
elementen tot een wezenlijk bestanddeel in het gemeentelijk leven te maken. 
Daarbij zal soms genoegen moeten worden genomen met een gedeeltelijke, 
wellicht zelfs met een zeer onvolkomen verwerkelijking van hetgeen naar 
a. r. inzicht eis van goed, christelijk gemeentebeleid zou zijn. Daar zal 
geen raadslid om mogen worden lastig gevallen, mits maar vaststa, dat hij 
heeft gestreden wat hij kon om hetgeen eis van ons beginsel was te be
reiken, èn dat hij voortdurend er op bedacht blijft tot verwezenlijking 
te brengen wat nog niet kon worden bereikt. 

Zo huwt zich beginsel aan praktijk. Zo wordt gelet op het gebod, te 
midden van deze zondige wereld." G. 

* 
BOEKBESPREKING 

JVIR H. H. DouMA, De Zondagswet. Uitg. Vermande Zoon, 
IJmuiden, 1954, 142 blz. Geb. f 9,-. 

Het is tekenend voor de plaats die de Zondagsrust in de belangstelling 
der antirevolutionairen inneemt, dat de eerste commentator van de nieuwe 
Zondagswet iemand uit onze kring is. En wanneer we constateren, dat 
die plaats wel eens wat al te voornaam is, omdat ze ten onrechte van meer 
principiële aard geacht wordt dan tal van andere loci uit het boek der 
antirevolutionaire staatkunde, dan is daarmede natuurlijk niets ten ongun
ste van de schrijver gezegd. 

Mr Douma bedoelde, blijkens zijn voorwoord, te geven een toelichting 
voor de practijk. Daarmede heeft hij dus een speciaal voor onze kring 
belangwekkende materie buiten behandeling geplaatst. 
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V ragen met betrekking tot de taak van de overheid ten opzichte van 
de Zondagsrust, de fundering van deze taak en de realisering daarvan in 
een territoir met een gemengde bevolking, komen dan ook in dit boek niet 
aan de orde. Volstaan vvorclt met het zonder commentaar afdrukken van 
de in de schriftelijke en mondelinge behandeling van het wetsontwerp ge
houden principiële heschouwingen van algemene aard. Tezamen met de 
verbindende tekst is daarmede bijna een vierde van het boek gemoeid. 

Deze beperking is te betreuren, al zal de uitgever daarvoor wellicht 
meer aansprakelijk zijn dan de auteur. Aan een verhandeling als boven
hedoeld bestaat immers in onze kring grote hehoefte. De proporties van de 
overheidstaak ten opzichte van de Zondagsrust worden zowel naar de 
ene als naar de andere kant veelal uit het oog verloren en belangstellenden 
kunnen, voor wat betreft de moderne principiële beschouwingen ter zake, 
naar niet veelmeer litteratuur worden verwezen dan naar enkele adviezen 
in Ll.R. Staatkunde (XVII, hlzz. 60 v.v. en 250 Y.v.; XVIII, hlzz. lR5 V.v. 
en 371 v.v.), een artikel van 1\h K. Groen in De A1agistratllur (Sept. 
1952, blz. 77 v.v.) en een discussie tussen Mr Groen en Prof. Donner in 
Nederlandsche Gedachten (30 Juni, 31 Aug., 18 Oct. en R Dec. 1949, resp. 
blzz. 182 V.v., 225 V.v., 284 v.v. en 353 v.v.). 

Evenmin wordt diep op de geschiedenis der Zondagswetgeving inge
gaan. De tekst van de oude Zondagswet wordt afgedrukt, gevolgd door 
een uiteenzetting van drie pagina's over de redenen, waarom deze wet 
niet meer voldeed. Vervolgens wordt de tekst van de later weer inge
trokken - ontwerpen van lR86 en van 1920 gegeve.n, vergezeld van een 
kort uittreksel uit de betreffende Memories van Toelichting. 

De resterende helft van het hoek bevat een bespreking van de tekst der 
nieuwe wet. De parlementaire voorgeschiedenis der onderscheidene he
palingen en de ministeriële interpretatie daarvan wordt uitvoerig weerge
geven. De schrijver is daarbij met loffelijke nauwgezetheid te werk gegaan, 
zij het, clat de overzichtelijkheid enigermate geschaad worclt door de een
tonigheid van het (ook voor de soms uitvoerige citaten gebruikte) letter
type en door het ontbreken van het nummer van het behandelde artikel 
hovenaan de bladzijden. 

Deze commentaar is echter meer geslaagd als overzicht van de totstand
koming der wet dan als toelichting voor de practijk. Daarvoor ontbreekt 
te zeer het concrete advies aan hen die met de wet moeten werken. En 
bovendien wordt de wet te weinig positief-critisch onder de loupe genomen. 
vVanneer in art. V van het a.r. Program van Beginselen 75 jaren lang 
op herziening van de Zondagswet \\'orclt aangedrongen, mag niet alleen 
meer worelen verwacht dan de indiening van één amendement op een 
wetsontwerp, dat overigens cloor het afwijzend votum onzer Tweede 
Kamerfractie wordt getroffen, maar mag althans van een antirevolutio
nair commentator een opbouwend oordeel worden tegemoet gezien. 

Indien de uitgever de grenzen voor het bestek van dit boek, die niet 
veel buiten die van de bewerking der wet in de editie Schuurman en Jor
de.ns liggen, heeft getrokken, mag dat de auteur niet worden euvel ge
duid. Dan mag alleen worden betreurd, dat voor deze gouden appelen, 
die overigens in De A1agistratuur van Juli 1954 breder werden gerecen
seerd, platina schalen zijn gebezigd, zodat voor een gros bladzijden een 
prijs van f 9.- moet worden betaald. C. J. V. 



SAMENWERKING TER VERDEDIGING VAN HET WESTEN 

DOOR 

Mr L. J. VAN DER BURG 

Onder dit opschrift zou de gehele ontwikkeling der Westelijke samen
werking kunnen worden besproken. Iedere vorm van samenwerking im
mers heeft tegenwoordig wel zoveel betekenis voor de versterking van 
de defensieve krachten, dat zij onder dit aspect bespreking kan vinden 
en zelfs moet vinden indien men het onderwerp volledig wil behandelen. 
In het kader van een tijdschrift-artikel is dit echter onmogelijk. Alleen 
daarom al moeten wij ons beperken tot die vormen van samenwerking, die 
typisch op de verdediging zijn gericht. Als zodanig komen voor behande
ling in aanmerking: 

de Westerse Unie (oude stijl) 
de Amerikaanse Militaire Hulpverlening 
de N oord-Atlantische Verdragsorganisatie, en ten slotte 
de ontworpen West-Europese Unie. 

Daarbij kan hespreking van Unie (oude stijl) en Hulpverlening zeer 
summier zijn, de eerste omdat de vVesterse Unie, met name als verdedi
yinysorganisatie, goeddeels werd geabsorbeerd door de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie, de tweede omdat de Amerikaanse Militaire Hulp

uit een oogpunt van internationale organisatie als een dermate 
vorm van samenwerking moet worelen aangemerkt, dat vrijwel 

met de aanduiding van een enkele jlolitieke consequentie kan worden vol
staan. Zowel hierhij als bij de bespreking van de andere vormen van 
samenwerking zal immers het ingaan op juridisch or technisch-militair 
interessante details moeten worden vermeden. 

Daartegenover zal de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (N AVO), 
tot op heden veruit de belangrijkste organisatie op dit gebied, een uit
voeriger hehandeling moeten vinden, evenals de ontworpen uitbreiding en 
hervorming van de vVesterse Unie tot vVest-Europese Unie, welke voor 
de verdere ontwikkeling yan uitzonderlijk belang mag worden geacht. 

I. De Westerse Unie (stijl 1948). 
Als \Vesterse Unie wordt aangeduid de organisatie, gevormd door 

België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
en Noord-Ierland ingevolge het Verdrag van Brussel van 18 Maart 1948. 
Het volgende zij er van vermeld. 

Zo min als bij het hieronder te bespreken Noord-Atlantisch Verdrag 
gaven de staten van de Westerse Unie bij het Verdrag van Brussel iets 
van hun souvereiniteit prijs in die zin, dat enigerlei bevoegdheid zou 
worden overgedragen aan een hoger orgaan. 
A. S. XXIV 17 
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Het verdrag vertoont grote overeenkomst met het Noord-Atlantisch 
Verdrag. Aangezien laatstgenoemd verdrag uitvoerig zal worden bespro
ken, zij van het Brussels Verclrag slechts opgemerkt, dat de econo
mische, sociale en culturele paragrafen ruimer zijn geformuleerd, terwijl 
ten aanzien van de verplichting tot hulpverlening bij een gewapende aan
val op een der partijen (in Europa) eveneens een ruimer en absoluter 
omschrijving is opgenomen. Het verdrag is gesloten voor een duur van 
vijftig jaar. 

Aandacht verdient ook dat de vVesterse Unie formeel tegen Duitsland 
is gericht, terwijl het verdrag, anders dan het N.A.V., zelf niet spreekt 
van een Defensie-comité als één der hulporganen van het toporgaan der 
organisatie, de Raad. Dit stond er overigens niet aan in cle weg, dat zulk 
een Comité onmiddellijk na het inwerkingtreden van het verdrag werd 
gevonnd, terwijl ook in het kader van dit verdrag reeds een gemeen
schappelijk opperbevelhebber (Montgomery) werd benoemd. Hierin, als 
in zovele van de in het verband van de \Vesterse Unie uitgewerkte 
regelingen, heeft deze Unie tot voorbeeld gediend aan de latere NA V O. 

Il. De Amerilwanse Militaire Hulp'llerlcniJ1g. 
Deze hulpverlening was aanvankelijk gebaseerd op de op 6 October 

1949 door het Congres aanvaarde ,,::\1 utual Defense Assistance Act of 
1949" 1) en de zeer spoedig daarop gevolgde bilaterale overeenkomsten 
tussen Amerika en verschillende VV est-Europese landen (M utual Defense 
Assistance Agreements), voor Nederland het "Verdrag tot vVederzijc1se 
Hulpverlening inzake de Verdediging tussen Nederland en de Verenigde 
Staten van Amerika" van 27 fanuari 1950. Deze overeenkomsten, die 
gelijkluidend zijn voor de versc!;illende vVest-Europese landen, vermel,len 
nadrukkelijk dat zij beogen uitvoering te geven aan artikel 3 van het 
N oord-Atlantisch Verdrag. Zij zijn naar de vorm tweezijdig, naar cle 
practische werking vrijwel eenzijdig, n.l. basis van hnlpverlening door 
de Verenigde Staten. Daarbij neemt de ontvangende staat enkele formele 
verplichtingen op zich, die van belang zijn omdat zich daarin demonstreert, 
dat ook hier het ontvangen van hulp een zekere mate van afhankelijk
heid met zich brengt. 

Meer nog dan in de formele verplichtingen komt dit tot uiting wanneer 
de ontvangende staat zich er toe zet zijn eigen militaire opbouwplannen 
op te zetten en uit te werken. Deze zullen immers voortdurend moeten 
worden afgestemd op reeds ontvangen of nog te verwachten steun. Door 
de keuze en de mate van steunverlening, eventueel ook de voorwaarden die 
aan bepaalde toezeggingen worden verbonden, kan de steunverlenende 
staat in belangrijke mate het defensiebeleid van de ontvangende staat 
medebepalen. 

Het programma der hulpverlening wordt uiteraard vastgesteld door de 
bevoegde autoriteiten in Washington, die handelen op advies van de 
in de diverse Europese landen gestationneerde "Military Assistance 
Advisory Groups" (MAAG's). Deze MAAG's gaan in overleg met de 
bevoegde nationale instanties en op basis van door deze laatste verstrekte 

1). Op 26 Augustus 1954 werd deze wet, evenals een groot aantal andere hulpver
leningswetten, vervallen verklaard bij en vervangen door de "Mutual Security Act 
of 1954". 
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gegevens en geuite verlangens na voor welke vorm van hulpverlening het 
betrokken land in de eerste plaats in aanmerking komt. Hun advies wordt 
geleid via de centrale MAAG in Frankfort. Het uiteindelijke programma 
ondergaat uiteraard de invloed van de totaal-planning van de militaire 
en politieke leiding van de NAVO. 2) 

V olledigheidshalve zij onder dit hoofdstuk vermeld, dat ook Canada 
gedurende de laatste jaren zich er 'Op toelegt militaire hulp te verlenen. 
De Canadese hulpverlening wordt, anders dan de Amerikaanse, via 
NAVO-organen geleid. 

nI. Het Noord-Atlantisch Verdrag en de Noord-Atlantische Ver
dragsorganisatie. 

Onder dit hoofdstuk worden achtereenvolgens besproken: 
de inhoud van het verdrag, 
df ontwikkeling en de structuur van de organisatie die op basis van 

dit vfrdrag is opgebouwd, en 
consequenties van de samenwerking in dit kader en enige 

wensen ten aanzien van de verdere ontwikkeling. 

a. Inhoud van het Noord-Atlantisch Verdrag. 
Dit op 4 April 1949 te 'Washington ondertekende verdrag vormt een 

hasis van samenwerking tussen Amerika, Canada, IJsland, Noorwegen, 
Denemarken, de 5 landen van de \iV esterse Unie, Portugal en Italië. 
Sedert hun toetreden op 19 Februari 1952 moeten daaraan nog worden 
toegevoegd Griekenland en Turkije. Het verdrag is eenvoudig (het omvat 
slechts 14 artikelen) en typisch op Angelsaksische leest geschoeid. Dat 
zulk een verdrag, mits de samenwerkende staten de daarin aanvaarde 
doelstelling werkelijk 'Zvill{'n verwezenlijken, de hasis kan zijn voor be
langrijke ontwikkelingen, hlijkt uit het effect dat bet verdrag tot op heden 
in de wereldpolitiek sorteerde. Het moge tevens blijken uit de onder b. 
volgende weergave van cic ontwikkeling der interne verhoudingen. 

Het verdrag zelf kan als volgt worden weergegeven. 
Na de preambule, die enkele algemene beginselverklaringen bevat, han

delen de artikelen 1 en 2 over de aanvaarding door partijen van de vreed
zame beslechting van alle internationale geschillen en hun bereidheid tot 
bevordering van internationale samenwerking, tot versterking van hun 
vrije instellingen, tot het geven van bekendheid aan de beginselen waarop 
deze rusten, tot bevordering van stabiliteit en welvaart en tot vermijding 
van conflicten in hun economische politiek. 

De artikelen 7 en g hevestigen dat het verdrag niet mag worden uitge
legd als een aantasting van de verplichtingen van partijen ingevolge het 
Handvest van de Verenigde Naties; dat het de primaire verantwoordelijk
heid van de Veiligheidsraad voor de handhaving van orde en veiligheid 
niet aantast; en dat op geen der partijen enigerlei internationale ver
plichting rust, welke in strijd komt met bet verdrag, terwijl ook geen 
der partijen z111k een verplichting zal aangaan. 

2) De waarde van lwt tot en met Juni 1953 door de Verenigde Staten aan Europa 
verstrekt,. militaire matcried wordt gesteld op 4649 millioen dollars. 
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Artikel 10 voorziet in de mogelijkheid dat partijen bij unanimiteit, een 
in aanmerking komende Europese staat uitnodigen tot toetreding. 

De artikelen 11 t/m 14 bevatten de slotbepalingen, waarvan zij vermeld, 
dat het verdrag na 10 jaren aan herziening zal moeten worden onder
worpen indien één der partijen dat verzoekt, terwijl na twintig jaar iedere 
partij, met inachtneming van een termijn van 1 jaar, het verdrag kan 
opzeggen. 

De nog niet vermelde artikelen, dus de artikelen 3 t/m 6 en artikel 9 
zijn in het bijzonder van belang voor de militaire samenwerking en voor 
de opbouw van de organisatie en zullen daarom iets breder worden be
handeld. 

Artilzel 3 bepaalt dat partijen, teneinde de doeleinden van het verdrag 
beter te bereiken, ieder voor zich en gemeenschappelijk, door eigen in
spanning en door wederzijdse hulp, hun individueel en collectief vermogen 
tot het weerstaan van een gewapende aanval zullen handhaven en ont
wikkelen. Met dit artikel ,nemen partijen dus niet slechts een verplichting 
tot samenwerking, doch ook een tot voortgaande eigen inspanning op 
zich. De Amerikaanse Militaire Hulpverlening -wordt in cIe daarover hande
lende overeenkomsten met zoveel woorden als een vorm van uitvoering 
van dit artikel aangemerkt. 

Ingevolge artikel 4 zullen partijen steeds met elkander overleg plegen 
wanneer naar de rnening van een der partijen de territoriale integriteit, 
de politieke onafhankelijkheid of de veiligheid van een der partijen wordt 
bedreigd. 

Bij artikel 5 komen partijen overeen, dat een gewapende aanval tegen 
een van haar in Europa of Noord-Amerika beschouwd zal vvorden als 
een aanval tegen haar allen; en dat zij dientengevolge overeenkomen, dat 
bij zulk een aanval iedere partij de aangevallen staat of staten zal bij
staan door individueel en in overleg met de andere partijen zodanige adie 
te ondernemen als zij noodzakelijk acht - met inbegrip van het gehruik 
van strijdkrachten - tot het herstel en de handhaving van de veiligheid 
van het Noord-Atlantisch gebied. 

Zoals reeds hij de behandeling van de \Vesterse lJnie werd opgemerkt, 
vertonen heide verdragen op dit punt een helangrijk verschil. Het over
eenkomstige artikel van het Verc1rag van Brussel bevat de niet geheel 
terecht als "automatische clausule" aangeduide hepaling dat partijen, bij 
een gewapende aanval in Europa op een van haar, aan de aldus aange
vallen partij alle militaire en andere hul!) en bijstand zullen verlenen, 
welke in haar vermoge.n ligt. 

Ons artikel Sis met veel meer reserve geformuleerd en laat aan par
tijen in beginsel niet slechts de vrijheid zelf te bepalen of zij een ge
wapende aanval aanwezig achten, doch ook welke, al of niet militaire, 
bijstand zij aan de aangevallen staat zullen verlenen. Theoretisch is het 
dan ook niet ondenkbaar, dat één of meer NAVO-landen buiten de 
oorlog zouden blijven indien één der partners wordt aangevallen. Of deze 
theoretische mogelijkheid in feite door één of meer der 14 landen zal 
worden aangegrepen, valt thans niet te voorspellen. In belangrijke mate 
zal dit worden bepaald door: 

de aard van de aanval; 
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de verwachtingen die de onderscheidene regeringen koesteren ten 
aanzien van het verloop van de oorlog; 

de feitelijke mogelijkheid zich aan de inzet van strijdkrachten te 
onttrekken; 

het besef van saamhorigheid der partners op het kritieke moment 
en de wil tot verdediging hij de verschillende volken. 

Blijkens officiële mededelingen van de Nederlandse Regering stelt deze 
zich op het standpunt, dat, mede in aanmerking genomen de in NA VO
verband gemaakte plannen en genomen besluite.n, verwacht mag worden 
dat géén der N AVO-staten zich op het kritieke moment aan de meest 
vèrgaande verplichtingen zou onttrekken. De Regering neemt aan dat de 
staten zich verplicht zullen achten tot deelneming aan de oorlog en zelfs 
tot bevrijding van het laatste stukje NAVO-grondgebied dat eventueel 
bezet mocht zijn geraakt. Dit standpunt lijkt mij zeer aanvechthaar. Hier
onder kom ik daarop nader terug. 

Artikel 6 geeft nog nader aan wat als gewapende aanval in de zin van 
artikel 5 zal worden aangemerkt: een gewapende aanval op het grond
gehied van een der partijen in Europa of Noord-Amerika, op de Alge
rijnse Departementen van Frankrijk, op de bezettingsstrijdkrachten van 
enige partij in Europa, op de eilanden onder de jurisdictie van enige partij 
in het Noord-Atlantisch gebied ten Noorde.n van de Kreeftskeerkring of 
op de schepen of vliegtuigen van een der partijen in dit gebied. Onze 
Overzeese Rijksdelen vallen buiten dit gebied. 

Arti/cel 9 tenslotte stelt dat partijen daarbij een Raad instellen, waarin 
elk zal zijn vertegenwoordigd, tenei.nde aangelegenheden in behandeling 
te nemen betreffende de uitvoering van het verdrag. Deze Raad zal zo
danig zijn georganiseerd, dat hij in staat is te allen tijde onmiddellijk 
bijeen te komen. De Raad zal de noodzakelijke hulporganen instellen, in het 
hi5zonder zal hij onmiddellijk een Defensie-Comité vormen, dat maatrege
len zal aanbevelen ter uitvoering van de artikelen 3 en 5 van het verdrag. 

Over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan dit artikel, hieronder 
nader. Thans zij slechts opgemerkt, dat de Noord-Atlantische Raad in
gevolge dit verdragsartikel is opgezet als een orgaan van overleg; het 
is een internationaal ccmtactorgaan, geen supranationaal gezagsorgaan. 
Behoudens ten aanzien van andere ingevolge het verdrag ingestelde or-

mist de Raad elke bestuursbevoegdheid. Formeel hlijft de souverei
der samenwerkende staten onaangetast. 

b. ne organisatie. 
In de korte tijd van haar bestaan heeft de organisatie reeds een belang

ontwikkeling doorgemaakt. Een door de NAVO uitgegeven brochure 
onderscheidt daarbij zelfs 4 phasen. Aangezien weergave hiervan zeer 
verhelderend kan \\:erken, moge deze hier in het kort volgen. 

Je 
Deze phase omvat de periode Septemher 1949 - Mei 1950, 111 welk 

tijdvak 4 zittingen van de Raad werden gehouden. 
In de eerste zitting besliste de Raad - waarin als regel cIe ministers 

van Buitenlandse Zaken hun landen zouden vertegenwoordigen dat hij 
gewoonlijk één maal per jaar zou bijeenkomen en voorts zo vaak dit 
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wenselijk geoordeeld zou worden. Het voorzitterschap berustte gedurende 
deze zitting bij de Amerikaan Dean Acheson en zou jaarlijks rouleren. 
Engels en Frans werden als officiële talen aanvaard. 

De Raad stelde het in artikel 9 voorziene Defensie Comité in, van welk 
comité gewoonlijk de ministers van Defensie eleel zouden uitmaken. Dit 
comité zou verdedigingsplannen voor het Noord-Atlantisch gebied moeten 
opstellen, waarbij uiteraard het voorwerk door militaire organen zou 
moeten worden verricht. 

Als militaire organen werden ingesteld het Militaire Comité, bestaande 
uit de Chefs van Staven of hun vertegemvoordigers, en uit dit comité een 
uitvoerende commissie van drie, de Standing Group, waarin Amerika, 
Engeland en Frankrijk zouden zijn vertegenwoordigd. Het l\Tilitair Comité 
moest leiding van militaire-politieke aard geven aan de Permanente 
Groep, en het Defensie Comité van advies dienen. De Permanente Groep 
moest leiding geven aan de vijf "regionale groepen", die waren ingesteld, 
en de defensieplannen van deze groepen coiirclineren. De nationale re
geringen zouden echter aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de 
plannen, waarmede zij hadden ingestemd. 

In zijn tweede zitting besloot de Raad tot instelling van een Defensie, 
Financieel en Economisch Comité waarvan als regel de ministers van 
Financiën deel zouden uitmaken. Dit comité kreeg belangrijke taken met 
betrekking tot de financieel-economische planning, waarbij zou worden 
samengewerkt met het Militair Comité en de door het Defensie Comité 
ingestelde Commissie voor de Militaire Productie. 

Tevens werd besloten tot instelling van een permanente inter.nationale 
staf te Londen. 

In de vierde zitting besloot de Raad tot instelling van de Raad van 
Afgevaardigden, gevestigd te Londen, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de ministers van Buitenlandse Zaken, en bestemd om de dagelijkse 
leiding te geven aan alle onderdelen van de organisatie. Daarbij kon deze 
raad beschikken over bovengenoemde internationale staf. Aangezien de 
raad kon bijeenkomen zo vaak dit nodig werd geoordeeld, werd het moge
lijk de organisatie meer efficient te leiden en het onderling beraad daarbij 
zeer te vergemakkelijken. Vele door de Noord-Atlantische Raad te nemen 
beslissingen ko.nden aldus tot in details worden voorbereid, terwijl andere 
minder belangrijke door de Raad van Afgevaardigden zelf konden worden 
genomen. 

Ze phase 
Deze phase, welke kan worden gesteld op de periode Mei 1950 - Mei 

1951 en waarin 2 zittingen door de Noorcl-Atlantische Raad werclen 
gehouden, werd met name gekenmerkt door twee zeer belangrijke be
slissingen, n.l. : 
a. die tot vorming van een "geïntegreerde" krijgsmacht, te plaatsen 
onder een opperbevelhebber, die zou worden bijgestaan door een inter
nationale staf; 
b. die tot ombouw van de Raad in die zin, dat diens vergaderingen 
zouden kunnen worden bijgewoond door "hoofden van Regeringen", ter
wijl de Regeringen voor het overige zouden worden vertegenwoordigd 
door hun ministers van Buitenlandse Zaken en/of van Defensie of andere 
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competente ministers in het bijzonder die van Financiën en Economische 
Zaken. Tegelijkertijd werden het Defensie Comité en het Defensie, Finan
cieel en Economisch Comité als zodanig opgeheven, evenals de Militaire 
Productie Commissie. Daartegenover werden ingesteld een Defensie Pro
ductie Commissie (met uitgebreider bevoegdheden dan de Militaire Pro
ductie Commissie) en een Financieel Economische Commissie. 

Nog zij vermeld, dat de Raad in deze periode uitsprak, dat Duitsland 
in staat moest worden gesteld bij te dragen tot de verdediging van West 
Europa. 

3e phasc 
Deze kan worden gesteld op de periode Mei 1951 - Februari 1952, 

in welke periode 3 zittingen van de Noord-Atlantische Raad werden ge
houden. Deze phase werd in het bijzonder gekenmerkt door het volgende: 
1. Bijzondere aandacht werd besteed aan mogelijkheden tot uitvoering 
van artikel 2 van het verdrag. Hiertoe werd ingesteld het Comité voor de 
Atlantische Gemeenschap, bestaande uit de ministers van Buitenlandse 
Zaken (c.q. hUil afgevaardigden) van België, Canada, Italië, Nederland en 
:\ oorwegen. lIet cOl1litó moet aanbevelingen doen voor de coördinatie 
van de buitenlandse politiek en voor nauwer financiële, economische en 
sociale samenwerking ("zowel tijdens als na de huidige krachtsinspan
ning voor de defensie") en voor internationale samenwerking op cultureel 
gebied en bij de voorlichting van het publiek. Het comité bracht nog 
in deze periode een interim-rapport uit en verkreeg daarna opdracht van 
de Raad tot voortzetting van de bestudering van bepaalde voorstellen. 
Het ziet er voorshands niet naar uit dat hiervan bijzonder veel verwacht 
moet ,vorden. De neiging tot uitbouwen verdieping van de Noord
Atlantische samenwerking is echter typerend voor deze periode. 
2. Ook kwam in sterke mate tot uiting dat men zich het verband tussen 
de mogelijkheid zich in te spannen ten behoeve van de defensie en de 
daarvoor noodzakelijke financieel-economische en sociale basis in het bij
znncler bewust was. De Raad stelde een Tijdelijk Comité in ("de 12 
Apostelen") waaruit weer een werkcomité werd gevormd ("de Drie Wijze 
Mannen": Monnet, Plowden en Harriman). Het rapport, dat dit comité 
uitbracht, bevatte na een uiteenzetting van de hoofd problemen die naar 
het oordeel van het comité in beschouwing moestèn worden genomen, 
een gedetailleerde studie van de defensie-programma's der verschillende 
staten in verhouding tot de mogelijkheden dier staten. 

N adat de regeringen dit rapport hadden bestudeerd en van commentaar 
voorzien, bracht het comité een aanvullend rapport uit, waarin de mili
taire doeleinden voor 1952 werden aangegeven, terwijl ook werd aan
hevolen de structuur van de NAVO te reorganiseren en efficienter te 
maken, zodat in de toekomst een perma.nente internationale staf werk 
zou kunnen verrichten als nu door het comité was uitgevoerd. De Raad 
aanvaardde de door het comité voorgelegde plannen. 
J. De Raad besloot in deze periode eveneens (na goedkeuring door 
de diverse parlementen) Griekenland en Turkije uit te nodigen, tot de 
organisatie toe te treden. Nog gedurende deze periode kwam dit toe
treden tot stand. 
4. Een belangrijke ontwikkeling was ook dat voor het eerst in NAVO
verband een gemeenschappelijk (en gemeenschappelijk te financieren!) 
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infrastructuur-programma werd aanvaard. Onder infrastructuur (een na
oorlogse term) wordt verstaan alle onroerend goed, bestemd voor mili
tair gebruik, zoals b.v. pijpleidingen, vliegvelden, kazernes, opslagplaat
sen. In deze periode nu viel het belangrijke besluit, dat een uitgebreid 
programma van infrastructuurwerken, die uitsluitend met het oog op een 
operationele taak in oorlogstijd worden aangelegd, voor gemeenschappe
lijke rekening zou worden uitgevoerd. De betaling van bepaalde werken 
kwam zo niet uitsluitend te rusten op de staat op wiens gebied zij 
moesten worden uitgevoerd of op de (eventueel in een vreemde staat ge
legerde) krijgsmacht die er onmiddellijk van zou profiteren, doch zou 
geschieden uit een volgens een bepaalde schaal bijeengebrachte gemeen
schappelijke pot. 3) 
5. De Raad stelde zich in deze periode achter de tot ontwikkeling ko
mende plannen tot instelling van een Europese Defensie Gemeenschap. 
6. Voor het eerst in deze periode werd door een gemeenschappelijk 
opperbevelhebber, nl. Generaal Eisenhower, opperbevelhebber van de 
NAVO-strijdkrachten voor Europa, aan de Raad verslag uitgebracht van 
de voortgang van de militaire opbouw. 
7. Twee oppercommando's werden ingesteld, n.1. dat van de Atlantische 
Oceaan, toevertrouwd aan een Amerikaans admiraal, en het zg. Kanaal
commando, waarin een Engels admiraal en een Engelse Luchtmaarschalk 
de leiding zouden hebben. Bij het Kanaalcommando (ingesteld voor het ge
bied van het Kanaal en de Noordzee) dient nog als bijzonderheid ver
meld, dat dit niet rechtstreeks onder de Permanente Groep werd geplaatst, 
doch dat daartussen werd geschoven het zg. Kanaal-comité bestaande 
uit de Chefs van de Marinestaven van België, Engeland, Frankrijk en 
Nederland of hun vertegenwoordigers. 
8. Tenslotte zij vermeld dat in deze periode door de afgevaardigden 
twee verdragen werden o.ndertekend nl. het Verdrag tussen de staten 
die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie 
van hun strijdkrachten en het Verdrag nopens de rechtspositie van de 
Noord-Atlantische Verdrags Organisatie, van de nationale vertegenwoor
digers bij haar organen en van haar internatio.nale staf. 

Eerstgenoemd verdrag regelt de rechtspositie van de strijdkrachten 
van een NAVO-land wanneer deze zich voor de uitoefening van de dienst 
in een ander NAVO-land hevinden. Het bevat regels op velerlei gebied. 
De belangrijkste bepalingen zijn die welke betrekking hebben op de be
rechting van door leden dezer strijdkrachten gepleegde delicten en op 
de afwikkeling van de door hen veroorzaakte schaden. 

Het tweede verdrag kent rechtspersoonlijkheid en een aantal facili
teiten toe aan de organisatie en regelt de immuniteiten die worden toe
gekend aan de nationale vertegenwoordigers daarbij en aan het inter
nationale personeel daarvan. 

4e phase 
Van deze, voorshands laatste phase kunnen de volgende ontwikkelingen 

worden genoteerd: 

3) Tot op heden werd voor de uitvoering van gemeenschappelijke programma's nIs 
hier bedoeld, de beschikbaarstelling goedgekeurd van een aantal bedragen ten belope 
van in tota31 ongeveer 7 milliard gulden. De Nederlandse bijdrage bedraagt ongeveer 
f 330 millioen. De Verenigde Staten dragen ongeveer 40 % bij. 
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l. Reorganisatie van de "civiele instellingen" van de organisatie: op 
4 April1952 werd de Raad van Afgevaardigden als zodanig opgeheven 
evenals de Defensie Productie Commissie en de Financieel Economische 
Commissie. Voor het vervolg zouden de afgevaardigden van de 111inisters 
als "de Noord-Atlantische Raad" vergaderen onder voorzitterschap van 
een (permanente) vice-voorzitter, die tevens secretaris-generaal van de 
organisatie zou zijn. In zijn laatste functie werd deze belast met de leiding 
van de thans belangrijk uitgebreide internationale staf: het s~cretariaat. 
De raad zou op regelmatige tijden (in beginsel 3 maal per jaar) in z.g. 
"ministeriële zitting" bijeenkomen, waarbij de oude regels over het rou
leren van het voorzitterschap zouden gelden. 

Bovendien verhuisden de vroegere "afgevaardigden" (thans leden van 
de Raad) met hun delegaties en de internationale staf naar Parijs, waar
door gemakkelijker samenwerking met het Algemeen Hoofdkwartier 
voor Europa en met lichamen als de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking werd verkregen. 
2. Gevolg gevend aan een in de 3e phase genomen besluit werd in deze 
phase reeds enkele malen overgegaan tot opstelling van de z.g. Annual 
Review, een jaaroverzicht van de defensieprogramma's der verschillende 
landen. De samenstelling daarvan vindt plaats in samenwerking tussen 
de nationale defensie-ministeries en ·staven en het secretariaat. 
3. Wanneer de Raad in ministeriële zitting bijeenkomt wordt thans 
ook rapport uitgebracht door de secretaris-generaal over de algehele ont
wikkeling van de NAVO. Bij aanvaarding van dit rapport worden veelal 
resoluties aangenomen, waarin bepaalde doelstellingen voor de verdere 
ontwikkeling worden aangegeven. Zo werd o.a. in December 1952 een 
resolutie aanvaard nopens het geven van uitvoering aan. artikel 2 van 
het Verdrag. De resolutie was echter in zulke algemene bewoordingen 
gesteld, dat nauwelijks van een positief resultaat kan: worden gesproken. 
4. V oor het eerst in deze periode werd een resolutie aanvaard met be
trekking tot een buiten het "Noord-Atlantisch gebied" gelegen streek: 
de resolutie, welke uitsprak dat de Franse ·campagne in Indo-China de 
voortdurende steun van alle NAVO-regeringen verdiende. 

Uit de boven weergegeven ontwikkeling wordt reeds een beeld ver
kregen van· de huidige vorm van de organisatie. 

Als toporgaan fungeert de Noord-Atlantische Raad, die hetzij in mi
nisteriële, hetzij in gewone zitting bijeenkomt. 

De Raad wordt bijgestaan door een internationaal secretariaat, onder 
leiding van een secretaris-generaal die tevens vice-voorzitter van de Raad 
is. Dit secretariaat levert het personeel dat assisteert bij vele commissie
werkzaamheden, terwijl het ook zelf bepaalde onderzoekings- en con
trolewerkzaamheden verricht, b.v. op financieel-economisch gebied. 

Voorts werken onder de uiteindelijke politieke leiding van de Raad 
en ter voorbereiding van diens beslissingen een groot aantal civiele com
missies, waarin, als in ·de Raad zelf, veelal alle NA VO~landen als zodanig 
zijn vertegenwoordigd. Deze commissies zijn dus, anders dan het secre
tariaat en b.v. de gemeenschappelijke hoofdkwartieren, onderhandelings
organen, waarin de nationale vertegenwoordigers door uitwisseling van 
nationále standpunte·n in gezamenlijk overleg trachten een uiteindelijk 
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voor alle deelnemende staten aanvaardbaar gemeenschappelijk resultaat 
te bereiken. De werkzaamheden van deze commissies richten zich hetzij 
op zaken, die onmiddellijk actueel zijn, hetzij op maatregelen die in tijd 
van oorlog of dreigende oorlog zouden moeten worden genomen. Van die 
eerste groep zijn voorbeelden : de commissie belast met de samenstelling 
van de Annual Review, de Infrastructuurcommissie en de Budget Com
missie ; van de tweede groep de commissie voor de oceaanscheepvaart en 
de commissie voor de burgerlijke organisatie in oorlogstijd. 

Tenslotte is er, last but not least, de gehele militaire organisatie, even
eens werkend onder de politieke leiding van en ter voorbereiding en 
vooral ook uitvoering van de beslissingen van de Raad. Toporgaan van 
de militaire organisatie is het Militair Comité met de Permanente Groep 
en het Comité van Militaire Vertegenwoordigers, alle zetelende te 
\iVashington. Daaronder ressorteren allereerst drie z.g. Algemene Ge
allieerde Hoofdkwartieren, te weten dat voor Europa, dat voor de Atlan
tische Oceaan en het Kanaal-commando (met het Kanaal-comité als tussen
schakel tussen dit commando en het militaire toporgaan). Voorts de laatst
overgebleven Regionale Groep n.l. die van Canada en de V erenigcle Staten. 
Tenslotte een aantal lichamen van militaire aard, te weten het NAVO
Defensie College, een opleidingsinstituut voor hogere officieren en civiele 
functionarissen te Parijs, het Militair Standaardisatie Bureau te Londen, 
verschillende verbinclingsbureaux in Europa en enkele advies-groepen. 

Onder de bovenvermelde Algemene Geallieerde Hooclfkwartieren ressor
teren weer een groter of kleiner aantal Geallieerde Hoofdkwartieren, die 
tenslotte hun verbindingen hebben met de Nationale Hoofdkwartieren. 

c. Enige consequenties van de smnenwer!?Ïing in N AV 0-verband en 
een beoordeling daarvan. 

\iVanneer wij willen trachten enige consequenties van de NAVO-sa
menwerking aan te geven en deze te beoordelen, elient voorop te gaan 
de consequentie, die tevens een vooronderstelling voor deze samenwer
king is, nl. de saamhorigheid van de samenwerkende landen. Toen na 
beëindiging der vijandelijkheden van de tweede wereldoorlog de wereld
samenleving moest worden herbouwd en daarbij bleek dat de V erenigcle 
Na ties, hoezeer ook van betekenis, zonder meer geen garantie konden 
bieden voor een verdere vreedzame ontwikkeling, toen bovendien de mili
taire macht van het Sovjetblok werd instanelgehouden en de militair-poli
tieke dreiging ten opzichte van (nog) niet tot dit blok behorende staten 
gaandeweg toenam, werden met name de Westelijke mogendheden ge
dwongen tot een wijze van samengaan, die mogelijk op zichzelf weinig 
begeerd doch aldra de enig mogelijke was. Te duidelijk had de tweede 
wereldoorlog geleerel dat reeels in 1940 een "zelfstancligheiclspolitiek" in 
cl(• zin waarin deze toen b.v. door ons land werd gevoerd, uitermate 
riskant was en dat deze met een dreiging als de Russische, volkomen 
ondeugdelijk moest worden geacht. Nog afgezien van meer ideële over
wegingen van mede-verantwoordelijkheid voor het lot van cultuur-ver~ 
wante volkeren moest alleen al de zucht tot zelfbehoud. tot een duidelijk 
uitgesproken stanelpunt ten gunste van e~n gemeenschappelijke verde
eliging en verdedigingsvoorbereiding leiden. 

Deze keuze impliceert een samengaan op velerlei terrein. De buiten-
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landse politiek der samenwerkende staten, hoe vaak nog op· vele punten 
anders en ook wel tegen elkaar gericht, moet in belangrijke mate de
zelfde doeleinden nastreven: zonder NAVO was, om een klein voorbeeld 
te noemen, een stemmen van landen als Noorwegen en Denemarken vóór 
de boven gereleveerde resolutie met betrekking tot Indo-China ondenk
baar. In het bijzonder de defensiepolitiek in enge zin, de opbouw van 
"Atlantische strijdkrachten" moet sterk zijn afgestemd op de gemeenschap
pelijke plannen: de taken worden verdeeld, in beginsel wordt ieder land 
- behoudens met betrekking tot zijn z.g. "binnenlandse verdediging" -
gebracht tot een defensie-opbouw die niet gericht is op een "all-round" 
verdediging van eigen territoir, doch op de vervulling van eigen speci
fieke taak in de verdediging van het gehele NAVO-gebied, waarbij in 
rekening mag en moet worden gebracht, dat strijdkrachten van een ander 
land bepaalde overeengekomen taken zullen vervullen. Daarbij moet een 
sterke wederzijdse beïnvloeding van de hoogte van de defensiebudgetten 
de aandacht hebben: de gedachte dat ieder land een "billijke" portie van 
de "gemeenschappelijke" defensielast voor zijn rekening moet nemen is 
zonder NAVO-samenwerking zelfs onbestaanbaar; in het kader dezer 
samenwerking is zij echter een bijna vanzelfsprekend gegeven, waaraan 
geen regering en ook geen Parlement zich volledig kan onttrekken. Ook 
afgezien van deze beïnvloeding ondergaat de economische politiek (en de 
economische toestand) der aartgesloten landen in sterke mate de invloed 
der samenwerking: de keuze van een bepaald wapen of van een bepaald 
plan kan industrieën doen opbloeien of verkwijnen. Dat daarom de staten 
in de practijk zullen moeten trachten enerzijds het gemeénschappelijk be
lang eerlijk te dienen, doch anderzijds de nationale belangen goed in de 
gaten te houden, waar mogelijk te bevorderen en waar nodig te bescher
men, behoeft geen betoog. 

De samenwerking op politiek gebied vindt zijn forum in de Raad. 
Formeel, ingevolge de tekst van het verdrag, heeft deze Raad nauwelijks 
bevoegdheden. Hij kan "onderwerpen van gemeenschappelijk belang in 
behandeling nemen". In feite heeft hij zich evenwel ontwikkeld tot be
langrijk meer dan een orgaan van overleg: hij neemt beslissingen (waar
bij ieder lid uiteraard in voortdurend overleg met zijn regering handelt) 
op belangrijke terreinen. Deze worden steeds bij eenstemmigheid geno
men. Hier ligt zowel de kracht als de zwakte van de organisatie. De 
kracht omdat tenslotte slechts met ieders (eventueel na langdurige over
reding verkregen) instemming wordt gehandeld. De zwakte, omdat daar 
waar die instemming niet van allen verkregen kan worden, besluitvor
ming onmogelijk is en de leiding moet gaan haperen. Een bedenkelijk 
punt, vooral ook in oorlogstijd, omdat enerzijds bepaalde in het algemeen 
belang noodzakelijke beslissingen zouden kunnen worden tegengehouden, 
anderzijds nooit beslissingen die als nationale levensbelangen zouden kun
nen worden aangemerkt, kunnen worden geforceerd: een staken van de 
strijd op eigen territoir, of door eigen strijdkrachten, heeft een Regering 
waarschijnlijk niet meer in de hand. 

Wanneer wij onze aandacht meer op de militair-politieke en de zuiver 
militaire zijde van de samenwerking richten, dan zou ik eerst enkele 
positieve kanten van de samenwerking der strijdkrachten willen doen 
zien. In dit verband kan worden genoemd : 
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1. De strijdkrachten der NAVO-landen worden reeds in vredestijd ge-' 
wend aan gezamenlijk optreden: door internationale oefeningen, ·door 
gemeenschappelijke cursussen of training in vreemde landen, door het 
NAVO-Defensie College wordt het begrip voor elkanders werkwijze en 
het ontstaan van eel1 gemeenschappelijke militaire doctrine bevorderd. 
Men raakt "op elkaar ingeschoten". De waarde daarvan voor de ver
hoging van de Westerse defensieve kracht kan nauwelijks worden over
schat. 
2. Nog belangrijker is dat bij de opbouw der strijdkrachten steeds meer 
met de eisen van het grotere geheel wordt rekening gehouden, waardoor 
veel verspilling kan worden voorkomen. E.n dat hierbij leiding wordt ge
geven door geallieerde, wezenlijk geïntegreerde, hoofdkwartieren, die hun 
plannen aanbieden aan de hogere militaire en politieke leiding, voor
stellen doen aan de nationale regeringen, en door gebruikmaking van hun 
inspectie-bevoegdheden de nationaal te nemen maatregelen zeer wezenlijk 
kunnen beïnvloeden. Aangezien de geallieerde opperbevelhebbers er van 
mogen uitgaan dat zij bij het uitbreken van vijandelijkheden over bepaal
de strijdkrachten van vaak een groot aantal nationaliteiten kunnen be
schikken, zijn .zij in staat plannen tot tegenweer op te stellen, die aan 
de strijdkrachten van anders vrijwel hulpeloze landen enig· vertrouwen 
kunnen inboezemen en mogelijk tot effect hebben dat een eventuele aan
valler zich nog eens bedenkt. 
3. Van bijzonder belang is ook de geleidelijk doorgevoerde standaardi
satie van de bewapening. Dit maakt niet slechts de samenwerking gemak
kelijker, doch ook de productie belangrijk goedkoper, terwijl het aanleggen 
van voorraden aanzienlijk kan worden beperkt. 

Tegenover bovenstaande "positieve punten" dienen de ogen echter ge
opend te zijn voor het feit, dat, hoe nauw de samenwerking ook zijn mag, 
slechts van samenwerking van nationale strijdkrachten sprake is. Van een 
"Atlantische strijdmácht" kan alleen in overdrachtelijke zin worden ge
sproken. Wezenlijk "geïntegreerd" zijn slechts de geallieerde hoofdkwar
tieren. De bevoegdheden daarvan in vredestijd zijn echter beperkt, al be
hoeft hun invloed daarmede allerminst te zijn bepaald. De opbouw en het 
beheer van de strijdkrachten blijft een nationale zaak. Door voortdurend 
internationaal overleg op velerlei niveau wordt slechts geleidelijk bereikt, 
dat door de opbouw dezer nationale apparaten het gemeenschappelijk doel 
wordt gediend. 

Na het voorafgaande kan ik met een beoordeling van de Atlantische 
samenwerking kort zijn. Aan het voeren van een zelfstandigheidspolitiek 
in de vooroorlogse zin is iedere basis ontvallen. Geen West-Europese staat 
is het meer gegeven een machtsapparaat op te bouwen en in stand te 
houden dat enig vertrouwen zou kunnen geven aan hen, die er deel van 
uitmaken en enige indruk zou kunnen maken tegenover een bedreiging 
uit het Oosten. De staat die nog zou willen proberen hier uitsluitend 
zijn eigen weg te gaan en zelf zijn peultjes te doppen, zou zich gruweiijk 
vergissen in eigen kracht en in het geestelijk-materiële krachtenspel 
waarbinnen hij geroepen is naar vermogen zijn eerste taak te vervullen: 
het verschaffeü van een zo groot mogelijke beveiliging aan zijn burgers 
en de ·verbanden waarin deze leven, tegen gewelddadige aanranding van 
buiten. Een samenwerking als de Atlantische is daarani principieel ge-
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boden zo lang mag worden aangenomen dat de bedoelingen der partners 
vredelievend zijn. Hoewel een Me Carthy op de achtergrond nauwelijks 
nodig is· om ons er van te weerhouden zonder meer van een wit-zwart 
schema uit te gaan bij de beoordeling van de wereldmachten, meen ik 
dat het epitheton "vredelievend" ten aanzien van het optreden dezer 
partners in het Westen inderdaad mag worden gebruikt. Van belang is 
overigens dat, wanneer één der NAVO-landen tot een aggressieve politiek 
zou mogen overgaan, op de partners geen bijstandsverplichting rust, zodat 
deze zich van iedere actie (behoudens tijdige beïnvloeding van het be
trokken land!) zullen kunnen onthouden. Waar de grens tussen een defen
sieve en een aggressieve politiek zeker niet steeds zonder meer duidelijk 
is, noopt dit staten en volken wel tot een actief en intensief medeleven 
met de internationale ontwikkeling. Speciaal vanuit een christelijke levens
overtuiging zal men daarbij niet spoedig aan de mogelijkheid van mentale 
beïnvloeding mogen twijfelen. 

Na het "principieel geboden" blijft slechts de vraag of de samenwerking 
ver genoeg gaat; of niet een hechter en verdergaand ·bondgenootschap zou 
moeten worden verkozen. Deze vraag klemt in het bijzonder wanneer men 
zich realiseert, 

a. dat het, behalve door het uitoefenen van politieke druk, vrijwel uit
gesloten moet worden geacht dat de nakoming van de verplichtingen die 
de staten bij de ondertekening van het verdrag en bij hun medewerking 
aan de totstandkoming van besluiten binnen de organisatie op zich namen, 
kan worden afgedwongen door hun partners: 

b. dat een grote mate van twijfel mogelijk is met betrekking tot de 
vraag hoever de verdragsverplichtingen zich uitstrekken, met name of 
deze insluiten de plicht van alle partners tot voortzetting van een onver
hoopte strijd totdat alle NAVO-gebieden volledig zijn bevrijd; 

c. dat niets is voorzien voor wat nà een eventueel conflict zou moeten 
gebeuren. Hierin zit iets onbevredigends, en zelfs beangstigends, wanneer 
men zich voor ogen stelt, dat op grond van dit bondgenootschap men met 
en voor elkaar de oorlog ingaat, doch dat het daarbij zeer wel denkbaar 
is, dat de enorme slagen die men ontvangt zeer ongelijk zullen zijn ver
deeld. Op zichzelf zou het niet onredelijk zijn wanneer het verdrag of 
een daarmede gelijk te stellen stuk althans de beginselverklaring zou be
vatten, dat de voor hun verdediging samenwerkende staten ook de her
bouw nà een conflict als een allen rakende zaak beschouwen en dat ook 
daarbij het beginsel "draagt (naar billijkheid) elkanders lasten" als leidend 
principe zal gelden. Alelus zou een begin van een rechtsbasis zijn gegeven 
aan wat anders een tweede vrijwillige "Marshallhulp" zou moeten op
vangen. 

Overweging van bovengenoemde punten heeft mij tot de volgende con
clusies gebracht : 

Het onder a. genoemde bezwaar moet in het algemeen en met name 
voor wat betreft de nakoming van de hoofclverplichtingen, de bepaling 
van wat de diverse staten zich ter verhoging van hun defensieve kracht 
zullen willen getroosten, worden aanvaard. Zowel op gro.nd van de aard 
van de wederzijdse verplichtingen als op grond van het feit, dat de Atlan
tische Gemeenschap te weinig samenhang vertoont eh te zeer aan ver-
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schuivingen in het politieke wereldbeeld is bloot gesteld, moet worden be
streden dat formele afdwingbaarbeid gewenst of zelfs aanvaardbaar zou 
zijn. Mogelijk zou voor een bepaald gebied de instelling van een Atlantisch 
Hof of College van Arbitrage met goede grond kunnen worden bepleit. 
Ik denk hier met name aan de uitvoering van de bovengenoemde ver
dragen, welke zelfs in een conciliatie-procedure voorzien in de (daarvoor 
weinig geschikte) Noord-Atlantische Raad, met uitzondering van iedere 
rechtspraalc va1v bttiten de Organisatie. 

Met betrekking tot het onder b. vermelde punt, moet aanvulling van het 
verdrag of althans het uitlokken van een duidelijke uitspraak door de 
Noord-Atlantische Raad gewenst worden geacht. Onze Regering denkt 
hierover anders en stelde in het parlementair debat dat, mede op grond 
van de ontwikkelingen binnen de NAVO en de gemaakte plannen, als 
onbetwistbaar mag worden aangenomen dat gemeenschappelijk doorvech
ten totdat algehele bevrijding van alle NAVO-gebieden is verkregen tot 
de verdragsverplichtingen behoort. \iV aar echter vast staat dat het be
trokken verdragsartikel niet eens deelneming aan de strijd in alle ge
vallen bindend oplegt, lijkt het mij niet verantwoord uit plannen met be
trekking tot de gemeenschappelijke strijd alleen al tot de meest vèrgaande 
verplichtingen ten aanzien van het doel van die strijd te concluderen. 
Zonder in de mogelijke motieven voor het door de Regering ingenomen 
standpunt te willen treden, merk ik op, dat in ieder gevaL een nadrukkelijke 
verklaring van instemming met laatstgenoemde stelling door alle betrok
kenen geen overbodige weelde zou zijn. 

Een uitspraak in de zin als onder c. gesuggereerd is evenzeer wenselijk. 
\iVeliswaar zal men daarbij niet verder dan tot een beginseluitspraak kun
nen komen en zeker niet tot een min of meer minutieuze regeling van ver
plichtingen, terwijl ook moet worden erkend dat de practische waarde 
van zulk een uitspraak niet al te hoog moet worden aangeslagen. Daar
tegenover staat echter, dat het beginselmij juist voorkomt en een duidelijke 
aanvaarding daarvan vooraf een redelijke tegenhanger mag worden ge
acht van de huiveringwekkende risico's welke de staten, mede ten behoeve 
van elkaar, op zich nemen. 

Dit artikel beoogt niet een volledige analyse te geven van de practijk der 
Noord-Atlantische samenwerking en nog minder uitputtende richtlijnen 
te verschaffen voor de verder te voeren Atlantische politiek. Op twee 
punten Vqn bijzonder belang zou ik echter nog de aandacht willen 
vestigen. 

In de eerste plaats verdient dan nog de aandacht de uitvoering van 
de economische paragrafen van het verdrag. Artikel 2 bevat op dit punt 
toezeggingen van partijen, welke een zeer ruime mate van vrijheid laten 
bij de vaststelling van de daarin gelegen concrete verplichtingen. In feite 
is het artikel niet meer dan een wederkerige verklaring van goodwill. Het 
zal duidelijk zijn, dat het van bijzonder belang is dat daaraan de ruimst 
mogelijke uitvoering wordt gegeven. Deze zou een belangrijke stimulans 
kunnen zijn bij het streven naar een Atlantische Gemeenschap, hetgeen 
ook de defensieve kracht der verbonden landen zeer ten goede zou kunnen 
komen. Het aangeven van de wijze waarop een ruimere uitvoering zou 
kunnen worden bevorderd of verzekerd, laat ik gaarne aan meerbevoegden. 
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In de tweede plaats een enkel woord over een meermalen geuit ver
langen, nl. dat naar een Atlantisch orgaan van parlementair karakter, bv. 
naar analogie van de Assemblée van de Raad van Europa. Vorming van 
zulk een orgaan zou de samenwerking een wezenlijk andere tint geven. 
Spelen alle activiteiten zich thans nog af op Regeringsniveau met bij
behorende diplomatieke, militaire en andere ambtelijke hulp en de nationale 
parlementen op de achtergrond, vorming van een "Atlantische Assemblée" 
zou regelmatig contact van volksvertegenwoordigers en vorming van een 
Atlantische, wezenlijk publieke "publieke opinie" mogelijk maken. 

Ik moet bekennen het voor en tegen hiervan niet te kunnen overzien. 
Het denkbeeld heeft iets aantrekkelijks. De Assemblée zou een middel 
tot groter wederzijds begrip en een stimulans voor de Regeringen kunnen 
befekenen. Daartegenover staat dat men zich kan afvragen of de ont
wikkeling met nog weer een (uitgebreid) college en nog weer meer debatten 
wezenlijk zal worden gediend. Het is de vraag of een Assemblée in Atlan
tisch verband in dezelfde mate vannut kan zijn als in de Raad van Europa: 
voor Europa gold de overtuiging dat dit op enigerlei wijze zichzelf moest 
vinden, dat de daarvan deel uitmakende volken gezamenlijk moesten zoeken 
naar een nieuwe levensvorm voor het oude continent, beter aangepast aan 
de nieuwe behoeften. Vandaar een college van overleg met twee hoofd
organen, Raad van Ministers en Assemblée, echter beide zonder wezenlijke 
bevoegdheden. Men zou de Raad van Europa, met alle respect voor zijn 
prestaties, meer een contact- en studie- dan een werkorgaan kunnen 
noemen. Bij de NAVO staat de concrete taak, de opbouw van een groot 
apparaat, meer op de voorgrond. En, wat belangrijker is, de basis van de 
verbondenheid der deelnemende landen is losser. Hier betreft het landen 
van twee continenten, waarvan bv. Amerika weer nauwe bindingen heeft 
in de Organisatie voor Inter-Amerikaanse samenwerking. Geen der be
zwaren lijkt mij onoverkomelijk. Van het overwicht van de pro- over 
de contra-argumenten ben ik echter nog niet geheel overtuigd. 

IV. De W e.st-Ettropese Unie (stijl 1954). 
Toen dit artikel aanvankelijk in April jl. werd afgesloten, handelde 

het slot over de Europese Defensie Gemeenschap. Inmiddels sneuvelde 
dit project. Een min of meer uitvoerige behandeling verdient geen plaats 
meer in een tijdschrift dat actuele politieke voorlichting wil geven. Daarom 
zal in het hiernavolgende worden getracht van het project voor deze Ge
meenschap slechts datgene te vennelden wat noodzakelijk is voor een 
juist begrip van de ontwikkeling die met deze verwerping een beslissende 
phase inging en die vervolgens in bliksemtempo tot een nieuw project van 
defensie-samenwerking leidde, dat de naam West-Europese Unie ontving. 
Daarbij zal het noodzakelijk zijn ook aandacht te wijden aan de conse
quenties van de jongste besluiten van Londen en Parijs voor de NAVO 
en voor de gehele westelijke samenwerking. 

Deze consequenties blijken voor een deel onmiddellijk uit de protocollen 
die werden ondertekend, de brieven die werden gewisseld, de resoluties 
die werden aanvaard. Maar voor een ander deel worden ze eerst duidelijk, 
wanneer men opmerkt wat thans niet of niet meer wordt gezegd en wan
neer men rustig de tendenties die in dit alles liggen besloten, overweegt. 

Wat hield het plan voor een Europese Defensie Gemeenschap in? 
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Kort samengevat dit: het vormen vim een supra~ of baveti-nationaal 
geheten org~nisatie, die verantwoordelijk zou zijn voor de opbouw en de 
instandhouding van een Europese strijdmacht, samengesteld uit door 
Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Italië en West-Duitsland ge
leverde contingenten. Deze opbouw zou zich voltrekken onder de directe 
leiding van een Europees orgaan, het Commissariaat, dat op tal van wijzen 
in zou kunnen grijpen in het door de nationale regeringen in velerlei met 
de defensie verband houdend opzicht gevoerde beleid, maar dat op zijn 
beurt voor tal van zaken weer was gebonden aan aanwijzingen of instem
ming van de Raad van Ministers (waarin ieder land door een minister zou 
zijn vertegenwoordigd) terwijl het ook voor zijn beleid verantwoording 
verschuldigd zou zijn aan een Europees parlement, de zgn. V ergaderirtg 
van de Gemeenschap. 

Een Hof tenslotte zou als vierde hoofdorgaan in het bijzonder waken 
voor de inachtneming van het recht. 
· Zoals gezegd zou de Gemeenschap .verantwoordelijk zijn voor de op
bouw en instandhouding van een Europese strijdmacht. Hierbij verdient 
de aandacht, dat dit inderdaad één strijdmacht zou zijn, weliswaar samen
gesteld uit nationale contingenten, maar beheerd door één "Europees Mi
nisterie van Defensie" (het Conu11issariaat) met een Europese generale 
staf, bewapeningsafdeling, personeelsafdeling enz. en voorts, zo .niet on
middellijk dan toch uiteindelijk, onderworpen aan uniforme regels van 
straf- en tuchtrecht, bezoldiging, bevordering, diensttijd enz. 

Daartegenover staat dat de Gemeenschap geen operationele bevoegdhe
den zou bezitten. Deze zouden toekomen aan de bevoegde opperbevel
hebber van de NAVO, die daarbij uiteraard weer gebonden zou zijn aan 
het politiek beleid van de NOord-Atlantische Raad, eventueel bijeenko
mend in gemeenschappelijke vergadering met de Raad van Ministers van 
de E.D.G. De E.D.G. zou zo geworden zijn tot een aan de zes landen 
gemeenschappelijk opleidings- en voorzieningsinstituut voor strijdkrachten, 
over het gebruik waarvan zou worden beschikt door de Raad van de 
NAVO, waar Duitsland door het instituut van de gemeenschappelijke ver
gadering zou zijn binnengesmokkeld. 

De gehele organisatie was ontsproten aan twee duidelijke wensen, nl. : 
a. de NAVO de beschikking te geven over strijdkrachten van Duitse 
origine en daarmede te voorkomen dat Duitsland geneutraliseerd en mèt 
Duitsland een groot deel van het NAVO-gebied onvoldoende beschermd 
zou zijn; 
b. te voorkomen dat het op de been brengen van deze strijdkrachten 
de gevreesde Duitse machtspolitiek zou doen herleven en te bevorderen 
dat ook door de gekozen wijze van defensieopbouw de integratie van 
West-Europa, zij het voorshands als "Klein-Europa", voortgang zou 
vinden. 

Tenslotte zij gememoreerd dat Engeland, hoewel uiteindelijk toestem
mend in een vrij nauwe associatie met de E.D.G., tot het bittere einde 
weigerde van deze Gemeenschap deel uit te maken en aldus een belang
rijk blok souvereiniteit prijs te geven. 

Veilig kan gesteld worden dat het met name dit laatste was, dat de 
ènigszins wispelturige Marianne tenslotte deed besluiten haar meer dan 
vierjarige verloving niet met een huwelijk te honoreren. Door de steun 
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der hondèrd communistische parlementsleden was het de overige tegen
standers van het project in de Franse Nationale Vergadering mogelijk 
de nog maar nauwelijks op gang gekomen beslissende discussies te doen 
afbreken en daarmee deze wat wrang geworden vrucht van een tanend 
élan in de kiem te smoren. 

De verwerping ontketende een reeds lang en vooral na de mislukte 
Brusselse E.D.G-conferentie dreigende crisis in de Westelijke wereld, die 
in de .na-oorlogse periode zijn weerga niet vindt. De Franse beslissing 
doofde vele illusies en zaaide wantrouwen en verbittering bij degenen die 
het oorspronkelijk Franse initiatief hadden aanvaard en daarop hun poli
tiek gedurende een viertal jaren hadden afgestemd. Het is niet goed 
zich hierin vast te bijten, te minder nu in verbluffend snel tempo op· 
lossingen van andere aard werden gevonden, die goede kans bieden in de 
ontstane lacune te voorzien en zelfs tegenover onmiskenbare nadelen 
enkele aanwijsbare voordelen inhouden. Doch geheel vergeten moet men 
dit toch niet, temeer niet nu de nieuwe oplossing duidelijk de sporen 
draagt van het nieuwe, door de verwerping der E.D.G. ontstane klimaat. 

Dit klimaat wordt bepaald door een zekere mate van begrip voor de 
lotsverbondenheid der betrokken volken enerzijds en een grote mate van 
onderling wantrouwen anderzijds. Men kan stellen dat dezelfde factoren 
ten grondslag lagen aan de E.D.G. Maar dan moet daar toch bij gezegd 
dat de dosering een andere was en dat in het toevertrouwen van een zo 
belangrijke zaak als de defensieopbouw en het beheer der strijdkrachten 
- zij het onder vele waarborgen - aan gemeenschappelijke en veelszins 
boven de partijen staande organen, het wantrouwen door een nieuw ver
trouwen werd overwonnen. Bovendien was de richting van het gekozen 
beleid duidelijk, nl. een beweging van de bij de nationale regeringen ge
concentreerde macht naar gemeenschappelijke organen en dit als uitdruk
king van het besef dat de betrokken staten en volkeren een gemeenschap 
moesten gaan vormen, zo niet vormden. 

Daarvan is in de nieuwe constructie niet of nauwelijks sprake. Zij be
rust veeleer op weliswaar ingeperkt, maar tevens veelszins geconsolideerd 
wantrouwen. Het zijn weer de nationale regeringen, die de nationale be
langen bewaken, doch nu niet zozeer tegenover nieuwe "gemeenschappe
lijke lichamen", maar als vanouds tegenover elkaar. Daarbij zullen zij 
worden voorgelicht en tot op zekere hoogte beschikken over huri eigen 
machtsapparaat, niet alleen diplomatiek, maar ook militair. 

Dit eigen apparaat omvat voor allen, ook voor de grote rivalen Duits
land en Frankrijk, een eigen generale staf. Het is goed een open oog te 
hebben voor de positieve waarde der staven bij de opbouw der tot sa
menwerking geroepen nationale defensieapparaten. Maar bij de waarde
ring van de thans in het vooruitzicht gestelde constructie zal men toch 
niet uit het oog mogen verliezen, dat deze staven in het verleden maar al 
te vaak broeinesten waren van een ongezond nationalisme ; en dat er in 
de nieuwe verhouding tussen bv. de Duitse en de Franse generale staf 
een natuurlijke rivaliteit zal ontstaan, die ook wel weer zijn positieve 
kanten heeft (streven naar verbetering van het eigen apparaat), maar die 
tevens zo licht het gevaar van zorgvuldig gekweekte tegenstellingen en 
onzorgvuldig toegestane misverstanden oproept. 

Wanneer men dan i.n aanmerking neemt dat de politici wel met vele 
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woorden kunnen bev~stigen dat hun doelstellingen dezelfde zijn (voort
gezette integratie van Europa, hereniging van Duitsland met vreedzame 
middelen), maar dat uitermate te betwijfelen valt of ook de volkeren die 
zij representeren, deze doelstellingen in een enigszins overeenkomende 
mate en rangorde tot de hunne zullen maken, dan ontkomt men niet aan 
de conclusie dat de nieuwe figuur op dit punt een belangrijke verslechte
ring betekent ten aanzien van het E.D.G.-project. 

De E.D.G. representeerde, evenals de Kolen en Staal Gemeenschap, 
een nieuwe gedachte, een nieuw ideaal ook, dat met name op de meerder
heid der \!Vest-Duitsers een zodanige aantrekkingskracht uitoefende, dat 
zij bereid waren hun verlangen naar hereniging van hun vaderland daar
aan althans tijdelijk ondergeschikt te maken. Met de Vl est-Europese 
Unie zal dit niet of nauwelijks het geval zijn. Zij dreigt, meer dan iets 
anders, het middel te zijn dat bestemd is om door koelbloedige politici te 
worden gebruikt voor de verwezenlijking hunner nationale aspiraties. 

Komen wij thans, na deze wat sombere en onvolledige vergelijking met 
een gemiste kans tot bespreking van de nieuwe plannen. Daarbij zal 
moeten worden afgezien van een volledige opsomming en weergave der 
vele ondertekende documenten. Slechts de hoofdpunten komen voor be
spreking in aanmerking, waarbij ik achtereenvolgens zou willen behan
delen de wijzigingen die meer in het bijzonder op de V! est-Europese Unie 
betrekking hebben en die ·welke direct de gehele NAVO-samenwerking 
raken. Buiten bespreking blijven de resultaten van de onderhandelingen 
der Grote Vier, welke geleid hebben tot de regelingen die voorzien in 
de practisch volledige souvereiniteit van de Bondsrepubliek alsmede in een 
voortgezet maar .naar hun statuut belangrijk gewijzigd verblijf van vreem
de troepen op \iVest-Duits territoir. Eveneens blijven buiten bespreking 
de specifiek Frans-Duitse overeenkomsten met betrekking tot het Saar
gebied en grootscheepse economische samenwerking. Ten aanzien van het 
Saargebied zij slechts opgemerkt, dat dit gebied economisch nauw met 
Frankrijk blijft verbonden doch politiek onder het gezag van de Raad 
van de West-Europese Unie zal staan, voorzover het niet geheel 
autonoom wordt. De Raad zal er door een Commissaris zijn ver
tegenwoordigd. De gehele regeling is echter voorlopig en bestemd te 
verdwijnen bij een (nog te verwachten?) definitief vredesverdrag met Duits
land. De plannen voor economische samenwerking doen het niet geheel 
denkbeeldig voorkomen dat de as Bonn-Parijs voor de kleinere Europese 
partners van benauwend gewicht kan worden. Het zal daarom ook voor 
Nederland zaak zijn hier tijdig en zo volledig mogelijk in te springen 
teneinde deze nog enigszins imaginaire as tot een stevige veelhoek te 
vervormen. Zulk een medewerking van anderen is trouwens door de 
Franse premier in een zijner radio-praatjes in beginsel welkom geheten. 

Bij de ombouw van vVesterse tot West-Europese Unie ontbreekt de 
komische .noot niet. Een der protocollen bepaalt nl. dat de in de preambule 
van het oorspronkelijke verdrag voorkomende zinsnede die aangeeft dat 
partijen besloten zijn "de maatregelen te nemen, die nodig geacht worden 
in geval van hervatting van een aanvalspolitiek van de zijde van Duits
land" thans aldus moet worden gelezen, dat partijen besloten zijn "de 
eenheid van Europa te bevorderen en de voortgaande integratie ervan 
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aan te moedigen". Ieder zalmoeten toegeven dat in de nieuwe omschrij
ving de zaken op een prettiger manier zijn gezegd. Het lijkt trouwens wel 
vol te ho1;1den dat men inderdaad iets meer wil zeggen dan er aanvankelijk 
stond en ook dat de oude omschrijving alniet beantwoordde aan de eigen
lijke bedoeling. Ook in 1948 was het immers meer Russisch dan Duits 
gevaar dat de West-Europese landen tot nauwere samenwerking noopte. 

Een wijziging van geheel andere orde is de opneming van West-Duits
land en Italië in de Unie. Daarmede worden de wederzijdse bijstands
verplichtingen van de Unie-genoten, die zoals wij eerder zagen verder 
gaan dan de NAVO-verplichtingen, uitgebreid tot het territoir en de 
strijdkrachten van deze beide landen. Dat betekent dus voor Nederland 
zwaardere verplichtingen maar ook belangrijk meer rechten op bijstand: 
een aantal Duitse divisies voor onze Oost-grenzen is voor de bescherming 
van ons grondgebied niet te versmaden. 

Een volgende belangrijke wijziging is dat de Raad niet langer een zuiver 
consultatief karakter zal hebben, maar dat hij op een aantal punten be
slissingen zal kunnen nemen die de Unie-genoten ten volle binden. Deze 
beslissingen zullen in de regel bij eenstemmigheid moeten worden genomen, 
doch voor enkele zeer belangrijke zaken is bepaald dat zij bij gewone meer
derheid of met meerderheid van twee derden worden beslist. Ik kom daarop 
nader terug. Thans zij reeds aangetekend dat in het bijzonder voor deze 
zaken de Beneluxlanden die drie van de zeven stemmen uitbrengen, een 
sterke positie hebben gekregen. Deze positie brengt uiteraard een grote 
verantwoordelijkheid met zich. 

Nieuw is ook in de \Vest-Europese Unie, dat de deelnemende landen 
zich hebben verbonden bij het op de been brengen van strijdkrachten 
op het vasteland van Europa bepaalde maxima te zullen in acht nemen. 
Deze maxima zullen slechts met algemene instemming van de leden van de 
Unie kunnen worden verhoogd. Voor zover het de land- en luchtstrijd
krachten betreft, die België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland 
onder het bevel van de geallieerde opperbevelhebber voor Europa plaat
sen, is dit maximum bepaald op de (geheim gehouden) bijdrage die 
indertijd werd overeengekomen als inbreng van deze staten in de Europese 
Defensie Gemeenschap ; voor Engeland is men gekomen· op vier divisies 
en een tactische luchtmacht (de huidige sterkte van de Engelse strijd
krachten op het vasteland van Europa), voor Luxemburg op een regi
mentsgevechtsgroep. Met betrekking tot de sterkte van de zeestrijdkrach
ten die de partijen onder NAVO-commando stellen, is bepaald dat deze 
van jaar tot jaar zal worden vastgesteld, waarbij Duitsland zal moeten 
blijven binnen de grenzen van wat indertijd als E.D.G.-bijdrage werd 
overeengekomen. De hier aangehaalde bepalingen hebben duidelijk ten 
doel de Duitse herbewapening binnen de gewenste perken te houden. Zij 
kunnen tevens beschouwd worden als een gebaar tegenover de Russen 
en zouden het uitgangspunt kunnen gaan vormen van een algemeen ge
sprek over beperking van de bewapening. Ook zo kunnen zij hun nut 
hebben, maar hier komt tevens een gevaarlijke kant aan het licht: mocht 
een der bondgenoten, op neutralistische of andere gronden, een politiek 
van beperkte bewapening willen gaan of blijven voeren in een tijd dat de 
ancleren zich extra bedreigd voelen en er graag een schepje boven op 
zouden doen, clan heeft eerstbedoelde hier een rechtsmiddel in de hand 
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om de andereü eeil spaak in het wiel te steken. Deze bepaling kan dan 
ook alleen aanvaard en gehandhaafd worden bij een redelijk groot weder
zijds vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling. Voorwaar een merk
waardige zaak bij dit product van uitgekristalliseerd ·wantrouwen. 

In aansluiting aan dit punt moge worden gewezen op de souvereiniteits
beperkingen die Engeland zich ten gunste van de \Vest-Europese Unie 
getroostte. Hierboven werd reeds genoemd, dat o.a. een maximum werd 
bepaald van door Engeland op het vasteland van Europa in vredestijd en 
onder Atlantisch opperbevel te handhaven strijdkrachten. Ook hierin ligt 
een beperking. Maar veel belangrijker is de keerzijde van deze medaille, 
nl. dat Engeland tevens aanvaardde dat deze strijdkrachten niet tegen 
de zin van de Raad, bij gewone meerderheid van stemmen beslissend, 
zouden worden teruggetrokken, zulks behoudens het optreden van een 
acute noodsituatie in overzeese gebiedsdelen. De aanvaarding van deze 
binding was van doorslaggevende betekenis voor het slagen van de Lon:.. 
dense conferentie en betekent een duidelijke wending in de Engelse poli
tiek. Eindelijk is de regering van dit volk met zijn typische eiland-men
taliteit er toe kunnen komen de trotse nek even te buigen onder het juk 
van een overwegend continentaal Europese organisatie. De betekenis vàn 
deze stap, waarvan een terugtred niet zeer waarschijnlijk lijkt en die 
overigens geheel in de lijn ener koppig weerstane ontwikkeling lag, mag 
niet worden onderschat. Het psychologische en diplomatieke effect ervan 
was zeer groot en mag voor een goed deel van blijvende aard worden 
geacht. Voor het overige doet men goed de zakelijke betekenis ervan 
niet te overdrijven. Reeds lang stond vast dat er Engeland uit puur eigen 
defensiebelang veel aan gelegen moest zijn de verdediging zo ver mogelijk 
naar het oosten te beginnen. Dat wist ieder, Dat wisten zeer bepaald 
ook de Engelsen. In dat licht gezien is het zich verbinden tot het hand
haven van de bovengenoemde strijdkrachten slechts een zeer gering offer, 
het geven van een vinger waartegenover staat dat Engeland een stevige 
hand lègt op de gehele verdedigingsorganisatie van de West-Europese 
Unie. Want zoals we nader zullen zien accepteerden de continentale lan
den tal van beperkingen, met name ook uitgebreide controle op omvang 
en bewapening hunner strijdkrachten door een in het kader der nieuwe 
organisatie te stichten bureau. De bevoegdheden van dit bureau beperken 
zich echter tot het vasteland van Europa. Maar Engeland trekt mee aaü 
de touwtjes. Iets dergelijks geldt voor het plaatsen van alle op het vaste
land van Europa gestationneerde strijdkrachten onder NAVO-opperbevel. 
Ook hier springt Engeland er uit met zijn gehele krijgsmacht, behoudens 
het reeds genoemde gedeelte. En Engeland is sterk genoeg om ook zonder 
dat gedeelte een zodanige vuist te maken, dat het ook op basis van die 
vuist een eigen politiek kan blijven voeren. In mindere mate maar toch 
ook belangrijke mate is hier Frankrijk "profiteur"; het kan voor Noord
Afrika en zijn andere overzeese rijksdelen belangrijke strijdkrachten 
claimen en kan er ook vrije industrieën stichten. 

Afzonderlijk is nog bepaald dat sterkte en bewapening van de strijd
krachten voor de binnenlandse verdediging en de politiemacht op het vaste
land van Europa nader bij overeenkomsten binnen de organisatie van de 
West-Europese Unie zullen worden vastgesteld. De overeenkomsten zullen 
rekening moeten houden met de eigen functie dezer strijdkrachten en met 
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de bestaande omvang ervan. Gezien de uiteenlopende eisen aari kracht en 
omvang van dit soort strijdkrachten gesteld, is deze bepaling niet over
bodig. 

Duitsland heeft op zich genomen bepaalde wapens niet te zullen fabri
ceren, en wel de zgn. A.B.C.-wapens (bestemd voor atomische, biologische 
en chemische oorlogvoering) en een aantal zware wapens. De Benelux
landen hebben, om de pil voor Duitsland wat te vergulden, aanvankelijk te 
kennen gegeven dat zij voornemens waren met betrekking tot A.B.C.
wapens een gelijksoortige verklaring af te leggen. Later heeft men daarvan 
afgezien. Als geheel een weinig gelukkige gang van zaken. Overigens is 
nog bepaald, dat de voorraden die de landen die geen afstand van pro
ductierechten hebben gedaan, op het vasteland van Europa mogen aan
houden, gebonden zullen zijn aan door de Raad bij meerderheid van stem
men te bepalen maxima. De bij het betrokken protocol gevoegde lijst van 
A.B.C.-wapens kan de Raad slechts bij eenstemmigheid wijzigen, die van 
andere wapens bij meerderheid van twee derden. 

Hierboven werd reeds gesproken over een op te richten bureau dat 
controle zal uitoefenen op omvang en bewapening van de strijdkrachten 
der landen van de "\Nest-Europese Unie op het vasteland van Europa. Ook 
de wapenproductie en met name ook de inachtneming van de beperkingen 
die Duitsland op dit punt aanvaardde, zullen door dit bureau worden ge
controleerd. Aan bijzonderheden over samenstelling en werkwijze van dit 
bureau gaan wij thans voorbij. Slechts zij vermeld dat de werkwijze nog 
onvoldoende is geregeld doch dat daarbij voor de gehele controle is ge
streefd naar een combinatie van de oorspronkelijk Engelse gedachte, deze 
aan NAVO-organen toe te vertrouwen, en het Franse plan, hiervoor 
een eigen Europees orgaan in het leven te roepen. Het Europese orgaan, 
dat uiteindelijk voor de controle verantwoordelijk is tegenover de Raad 
van de Unie, komt er met dit bureau. Maar de controle-werkzaamheden 
zullen, voorzover zij betrekking hebben op strijdkrachten die onder het 
gezag van de NAVO komen, worden uitgevoerd door de bevoegde auto
riteiten van de NAVO. Voor wat de land- en luchtstrijdkrachten betreft 
die onder het gezag van de geallieerde opperbevelhebber voor Europa 
komen, is bepaald dat de opperbevelhebber een officier van hoge rang 
zal benoemen, die regelmatig aan de Raad verslag uitbrengt over de 
resultaten van de uitgevoerde inspecties. Het bureau zal van deze ver
slagen in kennis worden gesteld en het ongetwijfeld als zijn taak beschou
wen een totaalbeeld te ontwerpen van de direct door het bureau gecontro
leerde zaken en de indirect, via de NAVO-organen, verkregen kennis. 
Samenwerking tussen bureau en NAVO-organen is nadrukkelijk voor
geschreven, terwijl men er ook in het algemeen ernstig naar heeft ge
streefd en goeddeels in is geslaagd te vermijden, dat de opbouw van de 
organisatie der West-Europese Unie zou uitlopen op een doublure van 
de werkzaamheden die in het verband van de NAVO worden verricht. 

Het bureau brengt regelmatig verslag uit aan de Raad. Mocht een 
overtreding· worden geconstateerd die door het betrokken land ni!~t op 
bevredigende wijze kan worden verklaard of met spoed ongedaan ge
maakt, dan beslist de Raad, bij meerderheid van stemmen, wat er' moet 
gebeuren. Het is wel zeer te heipen dat zulk een beslissing nooit. nodig 
zal zijn, want op de vragen hoe de beslissing zou moeten luiden en vonnil 



374 MR L. J. VAN DER BURG 

ook hoe zij zou kunnen worden geëffectueerd, is het antwoord niet ge
makkelijk te geven. In dit verband moge de aandacht er op worden ge
vestigd dat het verdrag van 1948 een geschillen-artikel bevat, dat hierop 
neerkomt, dat geschillen die als rechtsgeschillen worden aangemerkt, wor
den voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof, terwijl alle andere ge
schillen aan een verzoeningsprocedure zullen zijn onderworpen. Deze be
paling is gehandhaafd en door \Vest-Duitsland en Italië nadrukkelijk ge
accepteerd, waarbij van Duitse zijde reeds te kennen werd gegeven dat 
uiteindelijk, althans met betrekking tot een aantal zaken van technische 
aard, de voorkeur uitgaat naar een andere wijze van beslechting van ge
schillen. Deze gedachte is belangrijk. In een hecht bondgenootschap is het 
gewenst onderlinge ruzies onder elkaar uit te vechten. Zoals we zagen 
rept het N oord-Atla.ntisch Verdrag niet van het Internationaal Gerechts
hof en wordt in dit verband alle hoop gesteld op een conciliatie-procedure 
in de Noord-Atlantische Raad. \Vaar de verplichtingen .niet zeer stringent 
zijn, kan dit nog acceptabel worden geacht. Zodra ze echter, als in de 
West-Europese Unie, een stringenter karàkter gaan dragen wordt een 
onpartijdige beslisser, een Hof of een onafhankelijk arbitrage-orgaan, veel 
meer nodig, terwijl het aan de andere kant toch gewenst blijft dit een 
orgaan uit eigen kring te doen zijn. Het streven naar een rechterlijke in
stantie uit eigen kring lijkt daarom één der voor de verdere ontwikkeling 
van de West-Europese Unie te poneren desiderata. 

Terugkomend op het bureau zij nog vermeld, dat de bewapenings
controle zich uitstrekt tot voorraden, productie en export, terwijl het 
bureau ook in kennis zal worden gesteld van door Amerika en Canada 
te verstrekken militaire hulp. 

Met betrekking tot de West-Europese U.nie verdient ten slotte ver
melding, dat de nieuwe bepalingen niet of althans niet duidelijk voorzien 
in een eigen parlementair orgaan doch wel in een jaarlijks rapport van 
de Raad aan de afgevaardigden van de betrokken landen in de raad
gevende vergadering van de Raad van Europa. Deze bepaling is niet 
.nader uitgewerkt. Het zal op de weg van regeringen en parlementariërs 
beide liggen hier iets van te maken en op de basis van deze rapporten 
defensie-besprekingen op Europees niveau te voeren. Een streven naar 
een eigen parlementair orgaan met welomschreven bevoegdheden lijkt in 
het verband van de V\Test-Europese Unie bepaald gewenst. 

Het bovenstaande vat ongeveer samen wat er als West-Europese Unie 
aan nieuws is ontworpen. Op vele punten zouden nadere beschouwingen 
gewenst kunnen worden geacht. Ik denk daarbij met name aan de vraag 
in welke mate verdere uitbouw, naat· structuur en naar aantal deelnemers, 
onder ogen moet worden gezien. Thans zij hierover nog slechts opgemerkt, 
dat in het algemeen een periode van stabilisatie op basis van de nieuw 
ontworpen teksten het meest geboden lijkt, terwijl met betrekking tot 
mogelijke uitbreiding met nieuwe leden vooral niet uit het oog mag 
worden verloren dat men een "Europese NAVO" moet vermijden. Nu 
we de NAVO hebben en er steeds voor moeten zorgen daar iets van 
te maken lijkt het gewenst de speciale kring binnen die kring zo klein 
mogelijk te houden. Pas wanneer de West-Europese Unie zich zou gaan 
ontplooien tot een instrument voor breder Europese samenwerking zou 
uitbreiding tot andere Europese landen gewenst kunnen zijn. 
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Aan het slot van dit artikel hoop ik nog enkele opmerkingen te maken 
over de door Frankrijk met veel klem kenbaar gemaakte wens tot een 
"Europese bewape.ningspool". De Fransen hebben deze trek niet gehaald, 
althans niet onmiddellijk, maar men is overeengekomen, dat deskundigen 
de Franse en mogelijk van andere zijde ingediende plannen zullen on
derzoeken. Daar de consequenties diep ingrijpend kunnen zijn, lijkt een 
bespreking niet misplaatst. Thans bezien wij echter eerst, ter afmnding 
van het verkregen beeld, de ontworpen wijzigingen die meer rechtstreeks 
op de NAVO betrekking hebben. 

De NAVO is met de recente ontwikkelingen zeer duidelijk een nieuwe 
phase ingegaan. Het streven naar een Europese Defensie Gemeenschap, 
gedurende enige jaren tot NAVO-politiek verklaard, moest worden prijs
gegeven; een .nieuwe figuur werd aanvaard. En wel in de dubbele zin 
van een \iV.E.U. die in de plaats trad van de E.D.G. en van een nieuwe 
partner in het gezelschap van NAVO-landen, te weten West-Duitsland. 
De Duitse positie is daarmede verbeterd. Als lid in vollen rechte zal het 
aan alle werkzaamheden van de Raad en de daarvan afhankelijke com
missies deelnemen, terwijl het ook zijn mensen zal leveren voor het 
secretariaat en voor alle militaire organen met uitzondering van de Stan
ding Group. Maar er is meer gewijzigd en wel met betrekking tot de 
positie van de geallieerde opperbevelhebber voor Europa, wiens bevoegd
heden aanzienlijk werden uitgebreid. De besluiten die hierop betrekking 
hebben zijn neergelegd in een uitvoerige resolutie van de NOord
Atlantische Raad. Over de rechtskracht dezer zeer principiële besluiten 
zou nog wel het een en ander te zeggen zijn. vVij gaan daaraan nu voorbij, 
constateren slechts dat zij in ieder geval de uitdrukking zijn van de door 
de NAVO-Raad voor de toekomst uitgestippelde politiek en als zodanig 
een sterke politieke binding inhouden. 

Materieel is in de eerste plaats van belang het besluit, dat alle strijd
krachten die gestationneerd zijn op het vasteland van Europa, geplaatst 
zullen worden onder het gezag van de geallieerde opperbevelhebber voor 
Europa of een in aanmerking komend NAVO-commando met uitzon
dering van die strijdkrachten die voor de overzeese gebiedsdelen zijn be
stemd en andere strijdkrachten waarvan de NAVO heeft erkend of zal 
erkennen dat zij geschikt zijn om onder nationaal commando te blijven. 
Dit betekent, althans tot op zekere hoogte, een omkering van de tot dusver 
gevolgde procedure, waarbij de afzonderlijke staten te kennen gaven, 
welke strijdkrachten zij van een bepaald ogenblik af bereid waren onder 
zodanig gezag te plaatsen. De resolutie geeft verder aan, dat de staten 
zullen meedelen welke strijdkrachten in het betrokken gebied zij van 
plan zijn niet onder gezag van de NAVO te stellen. De Raad zal op een 
en ander actie nemen bij de Annual Review. \iVaar deze actie slechts bij 
eenstemmigheid kan worden genomen is de ommekeer niet absoluut. Toch 
is zij zeer belangrijk. Zij leidt tot versterking van de NAVO-strijdmacht 
en met name ook tot versterking van de positie van het betrokken hoofd
kwartier. 

Dit laatste geschiedt ook doordat de bevoegdheden van de opperbevel
hebber worden uitgebreid met betrekking tot de dislocatie en het operatio~ 
neel gebruik van de strijdkrachten, alsmede ten aanzien van hun training 
en logistieke verzorging. Uit militair oogpunt kunnen deze uitbreidingen 
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slechts worden toegejuicht. Steeds meer wordt het geallieerde hoofd
kwartier een echte staf, voorzien van de nodige bevoegdheden om effectief 
leiding te geven aan de opbouw van .de strijdkrachten waarover het in 
geval van nood zal moeten beschikken. Toch zit aan het geheel, politiek 
bezien, ook een bedenkelijke kant. De neiging wordt immers openbaar, 
de hoofdkwartieren een arbitraire functie te doen vervullen in zaken met 
belangrijke politieke implicaties die in het politieke vlak niet of slechts 
uiterst moeilijk tot oplossing kunnen worden gehracht. Men denke hv. 
aan de dislocatie. De vakman krijgt hierop een zeer belangrijke, zo niet 
beslissende invloed. \Vorclt de aanwending van deze invloed beheerst door 
zuiver militaire normen, dan is daarop internationaal-politiek niets aan 
te merken. Maar ieder weet dat menige Westerse regering het maar grie
zelig vindt, wanneer de Duitse divisies al te dicht aan de Duitse oostgrens 
worden opgesteld. Daarvan zal de opperbevelhebber zich ongetwijfeld 
rekenschap geven en dit zal ook van hem worden verwacht. ;vraar daarmede 
zit hij dan ook onmiddellijk in het politieke vaarwater, hetgeen te ernstiger 
is, wanneer de wensen van de politieke leiders (de in de N oord-Atlantische 
Raad vertegenwoordigde regeringen) uiteenlopen, zodat van effectieve 
leiding geen sprake meer is. Dit zal de drang der Regeringen weer ver
sterken, zoveel mogelijk "eigen mensen" in het betrokken hoofdkwartier 
op belangrijke posten te plaatsen en van hen niet een geïntegreerd tech
nisch maar een ,nationaal standpunt te verwachten. Dit alles behoeft in 
de practijk niet zo'n vaart te lopen, maar de gevaren zijn ernstig genoeg 
om voor deze kant van de ontwikkeling een open oog te vragen en waar 
mogelijk de gesignaleerde complicatie te vermijden, Zuivere verhoudingen 
zijn van het hoogste belang, ook op militair-politiek terrein. 

De verdere besluiten, in de NAVO-resolutie vervat, hebben in hoofd
zaak betrekking op de inpassing van de nieuwe organisatie in de NAVO
verhoudingen. Ik moge daaraan nu verder voorbij gaan, vermeld nog 
slechts dat is voorzien in integratie van landstrijdkrachten op het niveau 
van de legergroep of waar mogelijk lager. Een legergroep bestaat uit 
twee legers, een leger uit tvvee legerkorpsen, een legerkorps uit drie 
divisies. Onder integratie wordt in dit verband verstaan: samenvoeging 
van strijdkrachten van verschillende nationaliteit. Voor cle E. D.G. was 
deze integratie in het algemeen gedacht op het niveau van het leger
korps. Thans is men elus nog helangrijk minder geneigd gebleken tot deze 
vorm van militaire integratie, Van de oorspronkelijke Franse gedachte op 
dit punt, die op nog veel lager niveau \vilde integreren dan voor de E.D,G. 
werd overeengekomen, is dus vrijwel niets overgebleven: in dit geval ten 
voordele van een efficiënte militaire opbouw. 

Tenslotte nog een enkel woord over de Franse plannen met betrekking 
tot een "Europese bewapeningspool" . Daarbij doet zich de moeilijkheid 
voor dat deze plannen niet zijn gepubliceenl en dat cle persberichten doen 
vermoeden, dat zij bepaald ook nog niet geheel uit de verf zijn gekomen. 
Met name is ook niet duidelijk hoe de Fransen zich de organisatie van 
een en ander denken en wat precies hun bedoelingen zijn. Zij schijnen 
echter groot gewicht aan de zaak te hechten, want de Franse premier 
stelde zelfs in cle loop der Londense discussies, dat dit het belangrijkste 
punt vormde der Franse voorstellen, belangrijker nog dan de toen juist 
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verworven toezegging van Engelse divisies; waardoor hij zich de woede 
van Eden op de hals haalde. In ieder geval blijft het punt in discussie, 
zij het dat deze discussie voorlopig, en eerst van 17 Januari a.s. af, op het 
niveau van de deskundigen zal worden gevoerd. 

Duidelijk is dat de zaak in ieder geval twee belangrijke kanten heeft, 
een economische en een militaire. 

Economisch is in het bijzo.nder van belang hoever men met een en ander 
wil gaan en welke waarborgen voor de economische belangen der deel
nemende staten en der bestaande of in het leven te roepen industrieën men 
bereid is te aanvaarden. lndien de gehele economische bedrijvigheid, voor 
zover zij betrekking heeft op wapenproductie, zou worden gebonden aan 
een Europese vergunning enerzijds en Europese bestelling anderzijds, dan 
moeten daar uitgebreide waarborgen voor non-discriminatie en voor een 
besteding van een redelijk deel der door de staten te voteren gelden bij de 
eigen industrieën tegenover staan. Zou daarmede een verdere stap gezet 
kunnen worden op het pad der economische integratie, dan zou dit voor 
wat dit gezichtspunt betreft. door Nederland kunnen worden toegejuicht. 
Men zal zich daarbij dan wel de vraag moeten stellen of een afzonderlijke 
organisatie hier gewenst moet worden geacht en of het niet beter is uit
breiding te geven aan de werkingssfeer van de Kolen en Staal Gemeen
schap, welke ook door zijn structuur al belangrijke waarborgen biedt 
voor de betrokken nationale belangen. 

Maar richten we nu het oog op de militaire kant van de zaak, of liever 
nog, bezien wij het geheel van een oogpunt van defensie-politiek uit. Dan 
noteren wij als mogelijk voordeel dat iedere integratie mede dienstbaar 
kan worden gemaakt aan de standaardisatie van het materieel en zo 
aan efficiënter en tevens goedkoper onderlinge samenwerking. En dit zijn, 
ook in de defensie-politiek, belangrijke zaken die mede het beleid behoren 
te bepalen. Maar men hou de goed in het oog, dat hier toch de nadruk 
moet worden gelegd op het woordje "mede" en op de beperking die ge
legen is in het bezien van deze zaken van het oogpunt van onderlinge 
samenwerking uit. Deze samenwerking wordt echter pas interessant, in
dien de nationale defensie-apparaten er zijn of in een bepaald stadium 
van opbouw verkeren. En voor deze opbouw blijven, in het kader van 
NAVO en \V.E.U., de nationale ministers verantwoordelijk. Deze ver
antwoordelijkheid kan een minister slechts blijven dragen, indien hij de 
coördinator blijft van alle factoren die de opbouw-politiek moeten bepalen. 

Verduidelijken wij dit aan de hand van organisatie en werkwijze 
binnen een nationaal ministerie van defensie. Daar is een afdeling 

die in eerster instantie is geroepen, te bepalen aan welke 
eisen het defensie-apparaat moet voldoen, welke behoeften er zijn om 
aan te verwachten dreigingen het hoofd te kunnen bieden. Dan zijn daar 
de afdeling "materieel" die, op basis van de door de staf kenbaar ge
maakte behoeften en van eigen speciale kennis, nagaat in welke mate en 
op welke wijze aan de staf-eisen kan worden voldaan, de afdeling "per
soneel" die hetzelfde doet voor de personeelssector, de afdeling "comptabi
liteit" die of een en ander zou kunnen worden betaald enz. Boven 
dit alles staat de minister of staatssecretaris die uiteindelijk beslist, daarbij 
alle in het geding zijnde belangen in aanmerking nemend en tegen elkaar 
afwegend. Die beslissing kan zijn ten gunste van het oorspronkelijke staf-



378 SAMENWERKING TER VERDEDIGING VAN HET WESTEN 

voorstel, zij kan neerkomen op een keuze voor het daartegenover gedane 
tegenvoorstel van bv. de afdeling "materieel", zij kan een compromis 
tussen beide standpunten inhouden enz. In ieder geval is deze beslissing 
de basis waarop alle afdelingen in het vervolg verder moeten werken en 
is de minister de man die zich zo nodig van de instemming en medewer
king van zijn collega's in het kabinet moet verzekeren en voor de be
slissing de volle verantwoordelijkheid draagt, met name ook tegenover 
het parlement. 

\'Vanneer nu de Franse plannen in feite hierop zouden neerkomen dat 
het gehele materieelheleid (met het annexe comptabele beleid) op Euro
pees niveau zou worden gebracht, dan komen niet alleen de nationaal 
blijvende staven in verdrukking, maar wordt het ook de minister onmoge
lijk, zijn coördinerende taak te vervullen en voor de defensie-politiek de 
volle verantwoordelijkheid te dragen. \Vanneer dan immers het "Europese 
bureau materieel" zich zou verzetten tegen de eisen van een bepaalde 
nationale staf, dan zou de staf steeds het hoofd moeten buigen, ook indien 
de eigen minister zich met de staf-eisen kan verenigen, tenzij deze minis
ter het accoord van zijn buitenlandse collega's verwerft met een opdracht 
aan het bureau "materieel" om zich te richten naar genoemde eisen. Dit 
wordt slechts anders, indien iedere nationale minister de bevoegdheid zou 
krijgen zijn wil bij het Europese bureau door te zetten, wanneer het 
de voorziening van eigen strijdkrachten betreft. Maar het is duidelijk, 
dat dan dit bureau helemaal een zinloze warwinkel wordt, een zeven
koppig monster, waar overigens ieder minister slechts met de grootste 
moeite uit zal halen wat hij hebben wil. 

Onze conclusie kan daarom zijn, dat de Franse plannen, indien en 
voor zover zij zouden uitlopen op één gecentraliseerde afdeling "ma
terieel", te enen male onaanvaardbaar zijn. De combinatie NAVO-\V.E.LJ., 
waarvan de een bedoelt de defensieopbouw te stimuleren en de ander 
waar nodig de remmen aan te zetten, doet reeds denken aan een modern 
schilderij. Aanvaarding van de gecentraliseerde afdeling "materieel" zou 
dermate scheefgetrokken verhoudingen in het leven roepen, dat men alleen 
tot de ultra-modernen (en mogelijk tot de primitieven) zijn toevlucht kan 
nemen om een vergelijkingsobject te vinden. Nu wil ik hiermede niets 
gezegd hebben tegen moderne, ultra-moderne of primitieve schilderkunst. 
Zij hebben, als aesthetische vertolking van menselijke ervaringen, die ook 
in hun gebrokenheid schoon kunnen zijn, hun eigen bekoring en waarde. 
Maar zij kunnen niet normatief zijn voor de opbouw van nieuwe politieke 
vehoudingen. Daarbij is een zekere mate van weldoordachte degelijkheid 
toch wel van groot belang. 

Op het gevaar af het verwijt te moeten incasseren een posthuum plei
dooi te houden voor de E.D.G. zou ik er nog op willen wijzen dat in 
de daarvoor gevonden constructie alle "afdelingen" op Europees niveau 
waren gebracht. Daar zou dan ook het Commissariaat in eerste termijn 
de voor de coördinatie en de gehele defensie-opbouw verantwoordelijke 
instantie zijn. De positie en corresponderende verantwoordelijkheid der 
nationale ministers zou in dat kader een principieel andere zijn geworden. 

De bespreking van de ''Vest-Europese Unie kan hiermede worden af
gesloten. Het is nog een plan. Maar, voorzover het in ondertekende 
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protocollen en briefwisselingen en in vastgestelde resoluties is neerge
legd, een aanvaardbaar plan. Een plan ook waarvoor we, als we terug
denken aan de angstwekkende situatie die in September onstond, dank
baar mogen zijn, al moet daartegenover worden volgehouden, dat dit 
plan een product is van slechts door de onmiddellijke eisen van het ogen
blik getemperde reactie. Wij moeten er nu mee in zee, met een open oog 
voor de gevaren die het inhoudt èn voor de mogelijkheden die het biedt. 
De E.D.G-. hield het gevaar in, dat zij de vormgeving van een voors
hands te ver reikende gedachte zou blijken; dat het de bouwers aan het 
Europese leger aan enthousiasme voor hun Europese taak zou gaan 
ontbreken. De West-Europese Unie houdt het gevaar in dat zij te zeer 
aansluit aan nationale, gevestigde en somtijds primitieve aspiraties en 
instincten en dat het daardoor gaat schorten aan eenheid van richting 
bij de krachten die worden verzameld. Maar ook de laatste organisatie 
bevat vele positieve mogelijkheden. Tenslotte is, hoe belangrijk ook, niet 
beslissend de organisatie waarbinnen men bouwt, doch de richting waar
heen meli zich beweegt, de beginselen die men aanvaardt, de daaraan be
antwoordende innerlijke drang om bij elkaar te blijven en er wat van te 
maken. God geve dat deze laatste de overhand behouden en dat de 
uitvoering der plannen een middel mag zijn tot bescherming van millioenen 
mensenlevens en handhaving van de wereldvrede. · 
Den Haag, 10 November 1954. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

PROF. DR L. w. G. SCHOLTEN 

Het jaar 1954 schijnt te zullen eindigen onder veel gunstiger vooruit
zichten dan zijn voorganger. Kon het vorig jaar immers worden gequalifi
ceerd als het jaar van de teleurgestelde verwachtingen, dit jaar heeft tal 
van vraagstukken in beginsel tot oplossing zien brengen. Wij denken aan de 
oorlog in Korea, de moeilijkheden in Indo-China, het vraagstuk van Triëst 
en de samenbundeling in West-Europa. Maar vooral bij de regeling van 
het laatste probleem heeft zich een verschijning gemanifesteerd, dat in 
elk geval nader onder het oog moet worden gezien. 

Het is namelijk zo, dat men bij de regeling van internationale ver
houdingen zich veelal toelegt op het scheppen van relaties van volken
rechtelijke aard. Dit ligt voor de hand. Juristen van naam peinzen zich 
moe, om de beginselen van volkenrecht uit te werken voor de gevallen, 
die aan de orde zijn. Men roept verhoudingen in het leven, die de gedachte 
van gerechtigheid ook hier trachten te verwezenlijken. En men ziet dan 
soms vrij spoedig een overeenkomst tot stand komeli. · 

Maar nu moeten de getroffen oplossingen worden goedgekeurd. En· dan 
mislukt de voorgestelde regeling, omdat de nationale regeringen, daartoe 
aangespoord door de volksvertegenwoordigingen van die landen het reeds 
bereikte resultaat niet wensen te aanvaarden. En die nationa1e regeringen 
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en volksvertegenwoordigingen worden daarbij gedragen door staatkundige 
inzichten, door beginselen, die in de betrokken landen gelden. 

Eigenlijk is dat de achtergrond van hetgeen gebeurde in Frankrijk, toen 
daar de Europese Defensie Gemeenschap werd verworpen. De opzet was 
afkomstig uit Franse bron. Franse figuren hadden gestreefd naar het ont
werpen van een regeling op internationaal niveau. Maar in Frankrijk zelf 
bestond een regeervorm en bestonden opvattingen onder de bevolking, die 
de definitieve vaststelling verijdelden. Hetzelfde ziet men thans in de West
Duitse bondsrepubliek ten aanzien van de Saar. De leiders van de buiten
landse politiek zijn op internationaal niveau tot overeenstemming ge
komen, maar als uitvloeisel van een staatkllnclir;" stelsel dat in \Vest-Duits
land leeft, zal de aanneming nog grote moeilijkheden in het leven roepen. 

Dit brengt grote consequenties met zich mede. Indien inderdaad toch 
de overeenkomst wel verkregen kan worden in het internationale vlak, 
terwijl tegelijkertijd de consequenties van het intern heersende stelsel de 
volledige aanneming verhindert, dan zal men zich moeten afvragen, of er 
een weg bestaat, over de landsgrenzen heen de besluitvorming in de 
wederstrevige landen te beïnvloeden. 

\Vij zouden dit niet graag zonder meer aanbevelen, maar men kan zich 
de mogelijkheid helaas maar al te goed indenken, dat inderdaad zulk een be
invloeding een gebiedende cis is. \Vij denken aan het optreclen van het 
Derde Rijk vlak voor de oorlog. Internationaal geraakte men toen tot 
overeenstemming, maar uit kracht van het nationaal-socialistisch beginsel 
werden deze overeenkomsten verscheurd. Dat werd niet gezien als woord
breuk. Het Duitse volk verklaarde bij monde van zijn Führer zijn wil, 
die door niets werd beperkt, noch door geldelijke noch door menselijke 
wetten, noch door overeenkomsten van vroeger. 

N u liggen de verhoudingen in \'/ est-Europa niet zo moeilijk, als in het 
geval van het Derde Rijk. Maar het is toch nuttig dit verschijnsel onder 
de ogen te zien, als het gaat over het sluiten van overeenkomsten met 
communistisch Rusland. Kunnen het oosten en het westen wel vreedzaam 
naast elkaar leven, zoals Churchill nog onlangs met klem heeft verdedigd? 
Of sleept het communistisch heginsel consequenties mede, die het onmo
gelijk maken op internationaal niveau regelingen te treffen, die inderdaad 
uitgevoerd kunnen worden? 

Meent men werkelijk, dat het communistisch beginsel dergelijke ge
volgen met zich medesleept, dan is het onvruchtbaar op internationaal 
niveau te werken vóór men de noodlottige werking van het binnenlands 
beginsel heeft verstoorcl. Juist voor hen die ook in de buitenlandse vraag
stukken naar principiële politiek streven, is het gewenst zich in deze pro
bleemstelling te verdiepen. 

Want inderdaad hangt dit samen met hetgeen geheurde met de Europese 
Defensie Gemeenschap. Onder de terughoudende leiding van Mendès France 
heeft de Franse volksvertegenwoordiging het Franse geesteskind vermoord. 

Dit geschiedde niet op internationaal niveau. In Frankrijk resoneert 
steeds meer de gedachte van het eeuwige Frankrijk, dat zijn roeping be
dreigd ziet door een wederoplevend Duitsland. Aanvankelijk heeft men 
getracht de noodzakelijke verdediging tegen het Russische gevaar, waarbij 
Duitsland werd ingeschakeld, te kunnen combineren met een onschadelijk 
maken van de herboren Duitse Wehrmacht ten opzichte van het westen 
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en wel in de figuur van een Europees leger, waarbij geen zelfstandige 
Duitse eenheden optraden. 

Door de verzwakking van de vrees voor Rusland en de versterking van 
de angst voor een nieuw Duits leger, heeft men zich tenslotte verzet tegen 
de getroffen regeling, omdat daardoor ook het bestaan van een zelfstandig 
Frans leger werd bedreigd. Deze wisseling van inzicht in wat het welzijn 
van het eeuwige Frankrijk voorschreef, werd niet gekanaliseerd in goed 
georganiseerde politieke partijen, maar doorbrak op noodlottige wijze alle 
bestaande Franse groeperingen. Daardoor stond de uitslag van de stemming 
tot op het laatste ogenblik niet vast. Indien men dus met Frankrijk iets 
van de getroffen regelingen had willen verwezenlijken had men die binnen
landse opvattingen niet zowel formeel als materieel moeten beïnvloeden. 
Doordat men dat niet heeft gewild of gekund, werd dit resultaat verkregen. 

Met de factor Engeland staat het ongeveer hetzelfde. Engeland heeft 
zijn eigen opvatting over zijn verhouding tot het vasteland van Europa. 
Het wenst niet met dat vasteland vereenzelvigd te worden, maar het wil 
wel een verbond met het continent. Vandaar dat eerst Frankrijk zijn 
tegenzin tegen de Europese Defensie Gemeenschap zag groeien, omdat 
Engeland niet bereid bleek door zijn toetreden het gevaar van een nieuwe 
expansie van Duitsland naar het westen te voorkomen. Het merkwaar
dige is nu echter, dat Engeland zich wel voor geruime tijd aan de \iVest
Europese Unie heeft verbonden en tegelijkertijd heeft toegezegd troepen 
op het vasteland te hemden tot het einde van de twintigste eeuw. Deze 
belofte werd een der sterkste factoren, die het toetreden van Frankrijk tot 
de Londense accoorden en de Parijse uitwerkingen hebben bewerkt. Door 
wijziging in de Britse nationale mening werd op internationaal niveau over
eenstemming bereikt. 

Het sluitstuk van de overeenkomst werd gevormd door de regeling om
trent de Saar, waarvan Menclès France zijn ondertekening afhankelijk 
had gemaakt. Het betreft hier een twistpunt, dat eigenlijk een onderdeel 
is van cle eeuwenoude tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland. \iVant 
het Saargehied blokkeert de weg van Frankrijk naar Duitsland, waarom 
Lodewijk XIV er door zijn bekwame vestingbouwkundige een sterke 
vesting liet aanleggen. Het mijngebie(l sluit aan hij het bekken van 
Lotharingen. 

Van Lodewijk XIV loopt een doorgaande lijn van Franse penetratie tot 
aan Napoleon toe. De Franse beschaving heeft er in die periode vaste 
voet gekregen. l\faar een groot gedeelte van de bevolking bleef zich toch 
Duits gevoelen. En dit gevoel werd versterkt door de opbloei van de 
Duitse industrie na Ig70. Er kwam bovendien een belangengemeenschap 
tot stand tussen de Lotharingse ertsen en de Saarlandse kolen. 

Tijdens de eerste wereldoorlog maakte Frankrijk plannen, het in 1870 
verloren gebied weer terug te krijgen, maar door de tegenstand van vVilson 
en Lloyd George werd dit te VersailIes verhinderd. Frankrijk moest tevre
den zijn met de mijnen van het Saargebied als vergoeding voor hetgeen de 
Duitsers in Noord-Frankrijk hadden verwoest. Vijftien jaar zou het Saar
gebied van Duitsland gescheiden blijven en daarna zou een volksstemming 
beslissen. Men weet dat het gebied toen met een overweldigende meerder
heid voor Duitsland koos. 

Na de tweede wereldoorlog waren de Franse aspiraties weer op het Saar-



382 PROF. DR L. W. G. SCHOLTEN - BUITENLANDS OVERZICHT 

gebied gericht. Voorlopig zou de Saar autonomie krijgen, in elk geval van 
Duitsland gescheiden zijn en economisch bij Frankrijk ingelijfd worden. 

Mendès France wil deze toestand continueren, zij het in verzwakte vorm. 
Na ratificatie van de overeenkomst zal er een volksstemming worden ge
houden, waarbij het Saargebied zich in volle vrijheid kan uitspreken over 
internationalisatie onder de vleugels van de vVest-Europese Unie dan wel 
handhaving van de bestaande toestand. Alle bestaande partijen mogen 
aan de verkiezingsstrijd meedoen, zelfs die groepen, welke op het ogenblik 
de aansluiting bij Duitsland propageren. Een nieuwe volksstemming zal 
na het sluiten van de definitieve vrede met Duitsland worden gehouden. 

Het is volkomen duidelijk, waarom Duitsland zich met deze voorstellen 
weinig kan verenigen. Ook hier vormen nationale factoren van materiële 
en formele aard een beletsel voor de uitwerking van in het internationale 
vlak getroffen regelingen. 

Het conflict om Triëst droeg internationaal een meer ingewikkeld karak
ter. In de eerste plaats is dit een vraagstuk op zich zelf. Triëst is namelijk 
door cle Habsburgse monarchen hedoeld als de haven voor geheel Midden
Europa. Daar berustte ook zijn bloei op. l\T aar na de val van het Oosten
rijkse keizershuis, kwam Triëst aan I talië.H ct verloor daarmede on
middeIlijk zijn achterland. Bovendien nam de concurrentie met Fiume en 
Joegoslavische havens het laatste restje bloei weg. De slechte economische 
toestancl weerspiegelde zich in het hoge aantal zelfmoorden. 

Maar na de tweede wereldoorlog kwam het ,nog meer in de knel. \Vant 
Rusland drong gevaarlijk op langs de Donau en \vilcle in Triëst zich een 
uitgangsweg scheppen naar de :vi icldellandse zee. Dit ontging de westerse 
geallieerden niet, waarom dezen alles op alles zetten om de Rus voor te 
blijven. Dit gelukte, ondanks het oprukken van de legers van Tito, die 
toen met Moskou verhonden was. Omdat Tito waardevolle diensten had 
bewezen in cIe strijd tegen cIe Duitsers en hoven dien de hevolkingssamen
stelling niet duidelijk te waarderen was, werd het gehied om Triëst als 
zone Baan Joego Slavië toegewezen, terwijl Triëst zelf als zone A onder 
geallieerde controle kwam. 

N a de vrede met Italië maakte dit land ook onmiddellijk aanspraak op 
Triëst. Maar in deze periode veranderde de positie van Tito, die over 
de in zijn land heersende vorm van communisme verschillen met Moskou 
kreeg. Tito werd geleidelijk van Rusland losgeweekt en aan het westen 
gebonden. Daardoor wercl het gevaar van de zijde van Rusland verminderd. 
M en moest dus en Italië en Joego Slavië te vriend houden. Na zeer veel 
moeilijkheden te hebben overwonnen heeft men thans te Londen een over
eenkomst getekend, waarhij zone A aan Italië en zone Baan Joego Slavië 
is toegewezen. Natuurlijk zal de uitwerking door de variatie in bevolking 
nog wel tot moeilijkheden aanleiding geven. 

Thans ligt het op de weg van beide partijen, cloor samenwerking de 
bloei van Triëst te herstellen. Onmogelijk is dat niet. \Vant in Italië 
bestaat een sterke stroming, die geneigd is tot samenwerking met Tito. 
Dat is een oude droom van Mazzini ten aanzien van de verhoudingen van 
een eeuw geleden. Maar de onlangs overleden graaf Sforza was eveneens 
voorstander van dit plan. 

* 
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J. VOERMAN, Het conflict Kuyper-Heemsl?Crl? Drukkerij 
Libertas N.V., Utrecht, 1954. 134 blz. 
Proefschrift R.U. Utrecht. 

Op dit proefschrift verwierf de schrijver verleden zomer de graad van 
doctor in de rechtsgeleerdheid. Promotor was Prof. Dr F. C. Gerretson. 
De promovendus is de antirevolutionaire richting toegedaan. 

Voor een groot deel bestaat zijn geschrift uit mededelingen uit en 
aan de hand van ongedrukte bronnen: correspondentie der dramatis 
personae, door hen opgestelde memories en adviezen. Deze mededelingen 
maken de kennelijke indruk in een wetenschappelijk geschrift mag men 
trouwens niet anders verwachten nauwgezet, eerlijk en zonder voor
ingenomenheid uit de geraadpleegde archivalia te zijn genomen. 

Degenen, die in de tragedie welke in dit proefschrift wordt behan
deld, een rol hebben gespeeld, hebben, de een door anderen gesecoJl
deenl, ettelijke jaren later ook publiekelijk geschreven over het geschil 
en daarmede samenhangende vraagstukken. De schrijver wijdt daaraan 
heperkte aamlacht, en kon daarmede ook volstaan, omdat met het oog 
op zijn onderwerp wel zo belangrijk is hoe het conflict ontstond, waarom 
het bij zijn ontstaan ging en welke achtergronden het had, dan hoe de 
verhoudingen later waren komen te liggen en welke, allicht geIdeunIe 
beschouwingen de belanghebbenden toen omtrent onderwerp, ontstaan, ach
tergronden en ontwikkeling van het geschil ten beste gaven. 

Een promovendus die zichzelf respecteert, kan uiteraard niet volstaan 
met de blote mededeling van door hem kritisch geschifte gegevens. Hij 
wil ook een eigen visie op zijn probleem geven. (Overigens kan die 
in de mededeling der gegevens reeds opgesloten liggen.) De heer Voerman 
heeft dan ook in de laatste twee hoofdstukken van zijn geschrift ge
poogd de staatkundige achtergronden van het conflict te schetsen en 
daaruit met betrekking tot dat conflict een slotsom op te maken. 

In Kuypers visie op het parlementaire stelsel, te kennen uit diens ge
schriften en uit Standaard-arti!?elen, en in diens opvatting over het leider
schap der Antirevolutionaire partij, ziet de promovendus de oorzaken 
liggen van diens teleurstelling over de gang van zaken hij de val van 
het kahinet De .Meester en de formatie van het kahinet Heemskerk; een 
teleurstelling waarmede de stof voor het conflict was gegeven. In het 
slothoofdstuk wordt dit puntig samengevat. 

Enerzijds gemakkelijk aan te kondigen is deze dissertatie. \iVant het 
archiefmateriaal kan een recensent moeilijk allemaal gaan controleren om 
vast te stellen, of er een ohjectief gehruik van is gemaakt. Wanneer het 
die indruk geeft, moet hij zich van kritiek onthouden. Ook des schrijvers 
schets van Kuypers opvattingen over het parlementaire stelsel lijkt mij 
een juiste weergave van die opvattingen. 

Deze recensie zou dus kunnen worden besloten met een wanne aan-
tot kennisneming van deze 111et fraaie portretfoto's van Heems-

kerk en Idenhurg en een minder fraaie van Kuyper verluchte publicatie, 
waardoor over een triest hoofdstuk in de geschiedenis der antirevolutionaire 
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richting het licht uit de bronnen wordt ontstoken en -- ik geloof dat die 
conclusie juist is -- Heemskerk, voorzoveel nog nodig, wordt gerehabili
teerd, ware het niet, dat er een vraag rijst welke ook bij de promotie is 
gesteld, en wel deze: 

Op onderscheidene plaatsen in dit proefschrift komt de persoonlijke 
rol, welke Koningin Wilhelmina bij de formatie van het kabinet Heem
kerk speelde, duidelijk naar voren, terwijl enige malen ook, zij het indirect 
uit gereleveerde uitlatingen van derden, Harer j\fajesteits sympathieën 
voor of antipathieën tegen zekere staatslieden vermelding vinden. 

Is het betamelijk en is het nuttig, zulke mededelingen te doen bij het 
leven van een vorst of vorstin, ook al heeft Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses \Vilhelmina inmiddels afstand gedaan van de Kroon? 

De vraag is door de promotor van Dr Voerman, zonder de door mij 
toegevoegde clausulering overigens, bij de promotie gestelcl. En hij 
stemde kennelijk in met het antwoord van de promovendus, dat hij de 
beschrijving van het conflict dit essentiële element voor de beoordeling 
van de gang van zaken niet achtenvege kon blijven, zij het dat de promotor 
volgens een aantekening van de heer Algra in het Friesch Daqblad 1) 
van 6 Augustus 1954, daaraan zou hebben toegevoegd, dat grote discretie 
noodzakelijk is. 

Het antwoord van de promovendus komt mij niet afdoend voor. Als 
de heoordeling zonder dit element niet mogelijk was en ik ben dit met 
hem eens -- <lan rijst de vraag, of de beoordeling, dat wil dus zeggen 
dit proefschrift, niet achterWCf!e hacl moet blijven tenminste tot na de 
dood van H.K.H. Prinses \Vilhelmina. 

En dat niet uit piëteit. Die kan soms publicatie onwenselijk maken, 
maar dat is hier niet in geding. Het hier 0111 constitntionele over-
wegll1gen. 

,.De Koning is onschendb::tar, de ministers zijn verantwoordelijk", deze 
lapidaire formulering van art. 55 G\V is een der gron(lslagen van ons 
staatsbestel. Alleen zo is in een modern-democratisch staatsbestel als het 
Nederlandse, waarin de mondige burger via zijn vertegenwoordigers de 
mede-verantwoordelijkheid draagt yoor (lat staat~heste1. de Koning Ko
ning van het !JcJu:lc volk en niet die van een toevallige meerderheid (in
dien al van een meerderheid). rIet .. geheim van het N oorc1einde" dient 
angstvallig te worden gehoed, niet alleen zolang een hepaalde aangelegen
heid nog aan de orde is. maar ten minste zolang rle Koning no'! aan het 
hewind is, en m.i. zelfs zolang hij nog leeft en nog enige tijd langer. 
Hoeveel langer is een kwestie van orde, maar de zaak zelf is een aange
legenheid van gezond staatsrechtelijk en staatkundig heleid. 

"Grote discretie" is dHs, naar mij dunkt, niet voldoende; absolute ont-
houding daarentegen gevorderd. G. 

1) De heer Algra schreef, meer naar aanleiding van dan over het hier besproken 
proefschrift, een interessante serie artikelen in de no's van 30 Juli, 2, 3, 4, 5 en 6 
Augustus 1954. Hij gaat daar o.m. in op het, ook m.i. onjuiste, argument, dat, hoc 
onbillijk Kuyper Heemskerk ook moge hebben beoordeeld, er toch iets rechtvaardigs 
zat in diens vrees, dat de nieuwe mannen de A.R. Partij niet voldoende op het 
principiële pad zouden houden. De promovendus bezigt dit argument overigens niet. 
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