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DE PARTIJ VAN DE ARBEID EN DE PACIFICATIE 

DOOR 

MR K. ]. MATZE \ 

"In dezelfde politieke partij blijkt men elkander te kunnen vinden, ook 
wanneer het er om gaat in de practische politiek moeilijke, ja tere punten 
in de verhouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs· op te lossen. 

Demoèratische socialisten van verschillende geestelijken huize, protes
tanten, katholieken en voorstanders van openbaar onderwijs, allen leden 
van de P.v.d.A., zijn aan één tafel gaan zitten om een aantal wrijvings-
punten te bespreken. ' 

Welnu lOver alle besproken onderwerpen kwam men unaniem tot over
eenstemming. Principiële voorstanders van bijzonder onderwijs en princi
piële voorstanders van openbaar onderwijs vonden elkaar in de Pacificatie
commissie, een onderdeel van de onderwijs-commissie van de Partij. 

De resultaten van de arbeid van deze Pacificatie-commissie zijn neerge
legd in een uitvoerig rapport, dat in het in begin 1952 gehouden qnderwijs
congres onderwerp van uitvoerige gedachtenwisseling is geweest. Met nage
noeg algemene stemmen verenigde dit congres zich met de resolutie, die op 
pagina 62 vermeld staat. 

Een belangrijke gebeurtenis I" 

Met deze haast indrukwekkende woorden als inleiding wordt in het 
Februari-nummer 1952 van De Gemeente 1) de uit 21 punten bestaande 
resolutie 2), welke op het in ]anual'i 1952 gehouden Onderwijscongtes van 
de Partij van de Arbeid werd aangenomen, ter kennis van de lezer gebracht. 

Het zal velen bekend zijn, dat de pacificatie, de financiële gelijkstelling 
van openbaar en bijzonder onderwijs, sinds enige tijd wéér in het middel- . 
punt van de belangstelling staat. De aanleiding tot de hernieuwde belang
stelling voor het vraagstuk van de pacificatie moet ongetwijfeld mede voor 
een belangrijk deel worden gezocht in de resultaten van het j.l. gehouden 
Onderwijscongres van de Partij van de Arbeid. In het Voorlopig Verslag 
op de Onderwijsbegroting 1952 verklaarden zich vele leden (waartoe o.m. 
de leden van de Partij van de Arbeid behoorden zoals bij de openbare be
handeling in de Tweede Kamer is gebleken) zich voorstander van een 
juiste uitvoering van de pacificatie. "De pacificatiegedachte behoeft zich" 

1) De Gemeente, zesde jaargang, no. 6. Maandblad uitgegeven voor de sectie "Ge
meente en Provincie" van de Dr Wiardi Beckman-stichting door de N.V. De. Arbeiders
pers. Het artikel, waaruit het citaat genomen is, is van de hand van de redactie
secretaris W. Mensink 

2) De resolutie is in genoemd nummer van De Gemeente in extenso afgc:drukt. 
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~ zo betoogden zij - "niet tot het gewoon lager onderwijs te beperken: 
tegen een financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs 
op andere terreinen, zoals buitengewoon lager onderwijs, het nijverheids
onderwijs, de kweekscholen, het middelbaar en het voorbereidend hoger 
onderwijs, zouden zij in beginsel 3

) geen bezwaar hebben." Wanneer ver
volgens de heer Van Sleen bij de algemene beschouwingen over de Onder
wijsbegroting 1952 op 18 December 1951 4

) inzake het vraagstuk van de 
pacificatie aankondigt, dat de pacificatiegedachte op het enige weken later 
te houden Onderwijscongres van de Partij van de Arbeid nader zou worden 
ontwikkeld, dan blijkt daaruit duidelijk, dat bovenaangehaalde verklaring 
uit het Voorlopig Verslag, althans voor wat het P.v.d.A.-standpunt betreft, 
moet worden gezien in het licht van het Pacificatie-rapport, dat op het 
door de P.v.d.A. te houden Onderwiiscongres een punt van bespreking 
zou vormen 6). Bij de openbare behandeling van de Onderwijsbegroting 
in de Eerste Kamer (April 1952) was het de heer De Jong (P.v.d.A.), 
die zijn beschouwingen over de pacificatie onmiskenbaar baseerde op .de 
resolutie, welke op het inmiddels gehouden Onderwijscongres van zijn 
partij werd aangenomen. 

Het behoeft geen betoog, dat de gedachten, die bij de behandeling van 
de Onderwijsbegroting 1952 in de Eerste en de Tweede Kamer op het 
punt van de pacificatie door de onderwijsdeskundigen van de P.v.d.A. zijn 
ontwikkeld, bij de leden van de rechtse fracties de nodige reactie hebben 
gewekt. De gehele discussie, die over het vraagstuk van de pacificatie in 
het parlement is gevoerd, moet dan ook voor een belangrijk deel worden 
gezien tegen de achtergrond van het door de P.v.d.A. gehouden Onder
wijscongres. Hierin ligt o.i. voldoende reden, in dit tijdschrift de op dat 
congres aangenomen resolutie aan een critische beschouwing te onder
werpen en haar, zowel uit principieel als uit practisch oogpunt op haar 
merites te beoordelen. Hiertoe is temeer reden, wanneer men let op de 
consequenties, welke van de zijde van deP.v.d.A. op het punt van de 
partij formatie aan de inhoud van deze resolutie worden verbonden. 

Alvorens de resolutie aan een critische beschouwing te onderwerpen, is 
het ,nodig enkele korte mededelingen te doen betreffende de totstandkoming 
van. het Pacificatie-rapport en de aanvaarding. van de op dit rapport ge
baseerde resolutie, terwijl voorts dient te worden aangegeven, tot welke 
punten uit de resolutie onze critiek zich zal bepalen. 

In Juni 1950 werd door het Bureau van de Onderwijscommissie van de 
Partij van de Arbeid een sub-commissie (de zgn. Pacificatie-commissie) 
ingesteld om - op verzoek van het Partijbestuur - te "rapporteren over 
alle problemen, welke verband houden met de pacificatie, daàrin ook te 
betrekken, naast de algemene gelijkstelling, de geestelijke inhoud welke 
hét openbaar onderwijs zou moeten hebben." 

De commissie was samengesteld uit de volgende personen: wijlen Prof. 
Dr Ph. Kohnstamm, Ermelo (voorzitter); W. Mensink, Haarlem (secre
taris): P. van Aalten, Arnhem; Dr B. S. Al, Amersfoort; T. C. Bos, 

3} Wij cursiveren. M. 
4) Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer) 1951-1952, blz. 1141. 
Cl} Als lid van de door zijn partij ingestelde "Pacificatie-commissie" was de heer 

Van Sleen uiteraard reeds met de inhoud van het toen nog niet gepubliceerde rapport 
bekend. 

\ 

\ . 
. \,:' 
1 
I 



, 

"\ ., 
t-

j; 
,: 

J'1 
.-"'- 1 
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Utrecht; C. Kleywegt, Nijmegen; Mr A. de Roos, Amsterdam; G. Ruy· 
gers, Rijswijk (Z.·H.); H. van Sleen, Brielle; J. P. W. van der Sluys, 
Rotterdam en J. J. Vorrink, Amsterdam (leden). , 

Het door deze commissie uitgebrachte "Pacificatie-rapport" bevat drie 
hoofdstukken: 

1. Grondslag der "Pacificatie" en geestelijke inhoud van het open
baar onderwijs. 

II. Tegenwoordige beheersvorm der openbare lagere school. 
lIl. Verhoudingen tussen openbaar en bijzonder onderwijs bij andere 

onderwijstakken. 
Nadat het Pacificatie-rapport in het op 3, 4 en 5 Januari 1952 gehouden 

Onderwijscongres onderwerp van uitvoerige discussie was geweest, zijn 
de hoofdgedachten daaruit neergelegd in een uit 21 punten bestaande reso
lutie, die door het congres met "nagenoeg algemene stemmen" werd aan
genomen. De strekking van de resölutie was "het Partijbestuur te ver
zoeken bij de voorbereiding van het eerstvolgende gewone congres van de 
Partij in deze zin 6) voorstellen te formuleren" 7). 

Wat nu de inhoud van de resolutie betreft, zij opgemerkt, dat wij ons 
in dit artikel slechts zullen bezighouden met de punten, die re~htstreeks 
op de financiël~ gelijkstelling van openbaar en bijzonder ondetwijs (de 
pacificatie) betrekking hebben. Dit betekent, dat het vraagstuk van de 
nieuwe beheersvorm der openbare lagere school hier buiten beschouwing 
zal worden gelaten, terwijl de gedachten, die ter zake van de geestelijke 
inhoud en het karakter van het openbaar onderwijs in de resolutie zijn 
neergelegd, op zijn hoogst zijdelings ter sprake zullen worden gebracht. 
Men moet hieruit evenwel niet de conclusie trekken, dat wij met hetgeen 
over deze punten in het Pacificatie-rapport en de resolutie wordt gezegd 
zonder meer kunnen instemmen. Wij laten ze buiten beschouwing, omdat 
zij het vraagstuk van de pacificatie niet rechtstreeks raken en derhalve 
min of meer buiten het kader van dit artikel vallen. 

Hetgeen in de resolutie over de p'acificatie wordt opgemerkt, is samen 
te vatten in de navolgende punten: 

1. De grondslag der pacificatie is gelegen in het recht der ouders 8) 

6) Dit slaat op de inhoud van de resolutie. 
7) Aanvankelijk was de strekking van de resolutie anders geredigeerd. In Het 

Schoolblad (orgaan van de Nederlandse Onderwijzersvereniging) van 19 Januari 1952 
lezen we hieromtrent het volgende: 

"Aan de congressisten was een ontwerp-resolutie uitgereikt, die aldus aanvangt: 
""Het Onderwijscongres 1952 van de Partij van de Arbeid, zich verenigende 

met de gedachten, ontwikkeld in het Pacificatierapport, uitgebracht door een 
Commissie uit de Onderwijscommissie van de Partij, stelt vast enz. (dan volgen 
de 21 punten) en besluit: het Partijbestuur en de Kamerfractie te verzoeken al 
datgene te doen, wat bevorderlijk kan zijn voor de in het bovenstaande ge
noemde regelingen."" 

Er gingen stemmen op, die er voor pleitten deze resolutie eerst in de afdelingen 
te laten behandelen. Men voelde zich wat "verrast". 

Maar toen de voorzitter kwam met een gewijzigde redactie van het Besluit, ebden 
al de geluiden snel weg en met nagenoeg algemene stemmen werd de resolutie aan
vaard." 

Tot zover Het Schoolblad. Met één oogopslag is te zien, dat de aanvankelijk voor
gestelde redactie aanzienlijk Nerder gaat dan de later gewijzigde redactie, die door 
het congres werd aanvaard. 

8) Dit recht der ouders wordt blijkens het Pacificatie-rapport op democratische 
grond door de P. v. d. A. erkend als één der voornaamste van de algemene rechten 
van de mens. 
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om te bepalen volgens welke geestelijke grondbeginselen hun kinderw 
zullen worden opgevoed. Hieruit vloeit voort, dat de ouders de school 
moeten kunnen vinden, die hen ten opzichte van haar invloed op die 
grondbeginselen bevredigt. Het zou derhalve onjuist zijn, indien uit de 
overheidskassen alleen de school, die op één bepaalde grondslag rust, zou 
worden gesteund. 

2. De P.v.d.A. erkent de grondgedachte van de pacificatie niet alleen 
ten aanzien van het lager onderwijs, maar ook ten aanzien van de andere 
takken van onderwijs (te ~eten het nijverheidsonderwijs, het buitenge
woon lager onderwijs, het kleuteronderwijs, het voortgezet gewoon lager 
onderwijs, het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs en het kweek
schoolonderwijs) 9), met dien verstande evenwel dat ten aanzien van deze 
takken van onderwijs het automatisme van de Lager-onderwijswet 1920 
in het algemeen geen toepassing zal kunnen vinden. 

3. Voor wat betreft het nijverheidsonderwijs (zowel voor jongens als 
voor ,meisjes), het voortgezet gewoon lager onderwijs, het voorbereidend 
hoger en middelbaar onderwijs en het kweekschoolonderwijs, dient ge
streefd te worden naar de opstelling van een landelijk scholenplan 10), 

',' hetwelk op de grondslag van objectieve normen richtlijnen bevat voor de 
- uitbreiding van deze takken van onderwijs. Bij de opstelling van dat plan 

kan rekening worden gehouden met de bijzondere behoeften en aspecten, 
alsmede met de levensovertuigingen van ons volk. 

4. Voor het nijverheidsonderwijs en het voortgezet gewoon lager 
onderwijs moet de oplossing worden gezocht in de stichting van streek
scholen. In die gevanen, waarin de streekschool niet aan de behoefte aan 
geestelijke differentiatie kan voldoen, dient een poging te worden gedaan, 
te komen tot een "federalistische schoolstructuur" , waaronder verstaan 
wordt een school, waarin de handvaardigheidsvakken gezamenlijk worden 
onderwezen en de algemeen vormende vakken gescheiden naar de richting, 
of tot een "symbiose met andere schooltypen", waarbij de handvaardig
heidsvakken op de (algemene) nijverheidsschool en de algemeen vormende 
vakken op een eigen school worden gegeven, 

5. Ten aanzien van het buitengewoon lager onderwijs moet het worden 
toegejuicht, indien in die gevallen, waar splitsing naar gezindheid te kleine 
of te slecht geoutilleerde scholen zou doen ontstaan, de stichting van 
synthese-scholen (ook wel compromis-scholen genaamd) worden bevor-

, derd, te weten in de vorm van hetzij openbare, hetzij neutrale bijzondere 
scholen,' waarin ook de voorstanders van confessioneel onderwijs leer
krachten benoemen, die een taak hebben ten aanzien van de godsdienstige 
opvoeding van hun groep kinderen en de schoolsfeer , waarin die kinderen 
fuoeten leven. ' 

Om volledig te zijn zij hieraan nog toegevoegd, dat ten aanzien van het 
kleuteronderwijs slechts wordt opgemerkt, dat het thans aanhangige wets
ontwerp tot regeling van het kleuteronderwijs niet voldoet aan de eisen 
van de toepassing der grondgedachte van: de pacificatie. 

9) Het hoger onderwijs is in het Pacificatie-rapport buiten beschouwing gelaten. 
Deze tak van onderwijs werd mede in verband met het voorontwerp-Van der Pot c.s. 
voor een nieuwe Hoger Onderwijswet aan een andere sub-commissie van de Onderwijs
commissievan de P. v. d. A. in studie gegeven. 

'10) Voor het nijverheidsonderwijs wordt' zulk een landelijk plan noodzakelijk geacht. ' 

\. 
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Wij zullen thans overgaan tot een critische beschouwing-van hetgeen in 
de resolutie omtrent de pacificatie wordt gezegd . 

Bij een eerste, oppervlakkige lezing van de in de resolutie uitgewerkte 
gedachten, zoals wij die. hierboven in enkele punten hebben samengevat, 
is men licht geneigd daarmee zijn instemming te betuigen. Misschien zelfs 
komt men er toe uit de resultaten, die op het Onderwijscongres van de 
Partij van de Arbeid werden bereikt, de conclusie te trekken, dat althans 
op politiek terrein voor alle takken van onderwijs het einde van de "school
strijd" (die helaas nog steeds bestaat) in zicht is. Bij een meer diepgaande 
beschouwing van de onderscheiden punten blijkt echter al spoedig, dat er 
voor zulk een optimisme niet voldoende grond aanwezig is. Dit geldt l;l1et 
name voor de wijze waarop men de doortrekking van de pacificatie tot de 
andere takken van onderwijs tot stand gebracht wil zien. 

Bepalen wij ons eerst tot de grondslag der pacificatie, zoals die in de 
resolutie wordt omschreven. De gebezigde terminologie moet de voor
standers van het bijzonder onderwijs wel zeer vertrouwd in de oren klin
ken. In de eerste plaats wordt erkend het recht der ouders, te bepalen, 
op welke geestelijke grondslag hun kinderen zullen worden opgevoed. Wie 
zou daarmee als principieel voorstander van het bijzonder onderwijs niet 
instemmen? Voorts wordt opgemerkt, dat dit recht der ouders met zich 
brengt, dat zij de scholen moeten kunnen vinden, die hun (de ouders) ten 
opzichte van haar invloed op de geestelijke grondbeginselen bevredigt. 
Wie uit het kamp van het bijzonder onderwijs zou dat niet beamen? En 
wanneer ten slotte de conclusie wordt getrokken, dat het onjuist zou zijn,· 
indien uit de overheidskassen alleen de school, die op één bepaalde grond
slag rust, zou worden gesteund, welk bezwaar zou daartegen van onze 
zijde dan kunnen worden ingebracht? We durven niet beweren, dat er in 
dit punt van de resolutie op zichzelf beschouwd iets wordt gezegd; waarmee 
wij het niet eens kunnen zijn. 

En toch bevredigt de gekozen formulering niet. Er ontbreekt iets aan. 
Terecht wordt gesteld, dat de grondslag der pacificatie is gelegen in het 
recht der ouders hun kinderen te doen opvoeden op scholen, waar onder
wijs wordt gegevep in de geest van de levensbeschouwing der ouders. 
Daarmee kunnen wij van harte instemmen. Wanneer echter in de resolutie, 
nadat de grondslag voor de pacificatie is vastgesteld, ten aanzien van die 
pacificatie (d.w.z. de financiële gelijkstelling) zelf wordt volstaan met de 
opmerking, "dat het onjuist zou zijn, indien uit de overheidskassen alleen 
de school, die op één bepaalde grondslag rust, zou worden gesteund", 
dan geeft ons dat geen volle bevrediging. Wij g9voelen, - dat hiermee 
alleen de negatieve kant van de zaak wordt benaderd. Dit is geen positieve 
erkenning van het recht op financiële gelijkstelling. Een politieke partij, 
die de grondslag der pacificatie aanvaardt, behoort dat tot uitdrukking te 
brengen in een positieve erkenning van het op die grondslag gebaseerde 
recht van financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. 
Deze positieve erkenning is in de resolutie niet te vinden, zelfs niet ten 
aanzien van het gewoon lager onderwijs 11). 

11) In dit artikel bepalen wij ons, zoals reeds werd opgemerkt, tot de inhoud van de 
resolutie. Misschien vraagt iemand zich af, of in het Beginselprogram van de Partij 
van de Arbeid ook iets gezegd wordt over de pacificatie. Daarom lijkt het ons goed 
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Het is mogelijk, dat 'men ons verwijt, dat wij in onze critiek te ver gaan 
en opzettelijk de bedoeling van de gebruikte formulering miskennen. Zulk 
een verwijt zouden wij echter van de hand moeten wijzen. Wanneer men 
verklaart, dat het onjuist zou zijn, indien uit de overheidskas alleen de 
school, die op één bepaalde grondslag rust, zou worden gesteund, houdt 
dit naar onze mening volstrekt nog niet in, dat de bijzondere scholen naar 
gelijke (op dit woord komt het aan!) maatstaf uit de overheidskassen moe
ten worden gesteund als de openbare scholen. En dit laatste is toch in 
wezen het beginsel van de financiële gelijkstelling! Dat de tot dusver 
geuite critiek juist is, treedt overigens nog duidelijker aan het licht, wan
neer wij hetgeen over de grondgedachte der pacificatie wordt gezegd bezien 
in direct verband met de verdere inhoud van de resolutie. De wegen, die de 
resolutie aangeeft voor de doortrekking van de pacificatie tot de andere 
takken van onderwijs, geven, zoals wij zullen zien, allerminst reden, te 
verwachten, dat de rechten van het bijzonder onderwijs ten aa.ilzien van de 
financiële gelijkstelling ten volle door de Partij. van de Arbeid zullen 
worden geëerbiedigd, laat staan gehandhaafd. Opvallend is ook de andere 
toon, die ons tegenklin'kt, zodra de belangen van het openbaar onderwijs 
in het geding worden gebracht. Zo lezen wij, wanneer de beheersvorm 
van de openbare school ter sprake komt, in punt 8 van de resolutie, "dat 
de Partij zich dus krachtig dient te stellen achter 12) het streven naar een 
vernieuwde beheersvorm, waarin met behoud van het eigen karakter van de 
openbare school - als overheidsschool - de leerkrachten en de ouders 
op verantwoorde wijze zijn ingeschakeld". Het zou voor een partij, die 
principiële voorstanders van het openbaar onderwijs en principiële voor
standers van het bijzonder onderwijs in zich verenigt (beter gezegd: in 
zich tracht te verenigen), geheel in de lijn liggen, dat van dezelfde krach
tige bewoordingen gebruik zou worden gemaakt, indien het de belangen 
van het bijzonder onderwijs betreft. De invloed van de "doorbraakmensen" 
in de Partij van de Arbeid is echter kennelijk nog niet zo groot, dat dit 
kon worden bereikt! Het leek ons nuttig even de aandacht te vèstigen op 
dit "krachtig geluid ten behoeve van de openbare school." Een passage, 
waarin met evenveel kracht voor de belangen van het bijzonder onderwijs 
wordt opgekomen, is in de resolutie verre te zoeken. 

In punt 9 van de resolutie (zie hierboven sub 2) wordt de grondge
dachte van de pacificatie erkend, niet alleen ten aanzien' van het lager 
onderwijs maar ook ten aanzien van de andere takken van onderwijs. On
middellijk valt ook hier weer op, dat het blijft bij een erkenning van de 
grondgedachte van de pacificatie. Tot een erkenning van de financiële ge
lijkstelling als een recht, dat uit de aan~aarding van die grondgedachte 
voortvloeit, komt het in de resolutie niet. Kennelijk is het ook niet de be
doeling zo ver te gaan. Dit blijkt duidelijk uit de richtlijnen, welke voor 
de verdere doortrekking van de pacificatiegedachte tot de andere takken 

,hier even op te merken, dat de Partij van de Arbeid blijkens haar Beginselprogram, 
vastgesteld op het in April 1947 gehouden Partijcongres, -voorstaat: "Erkenning van 
de fundamentele betekenis van levensbeschouwing en geloofsovertuiging v()or opvoe
ding en onderwijs. gelijkelijk voor het openbaar en het bijzonder onderwijs" (Hoofd
stuk XI: . Cultuur). Zoals men ziet, wordt hier slechts de grondslag der pacificatie 
benaderd. Over de erkenning van- de financiële gelijkstelling als een recht wordt in 
het Beginselprogram met geen woord gerept. 

1.2) Wij cursiveren. M. 
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van onderwijs worden gegeven. Deze richtlijnen bevatten nI. een regeling, 
die het stelsel van het automatisme, waardoor de Lager-onderwijswet 1920 
zich kenmerkt, moet vervangen, aangezien - aldus het Pacificatie-rap
port - het automatisme van de wet-De Visser ten aanzien van de andere 
takken van onderwijs in het algemeen geen toepassing zal kunnen vinden. 
De inhoud van de richtlijnen zullen wij straks meer in bijzonderheden be
spreken. Thans eerst enige opmerkingen in verband met het hier ter sprake 
gebrachte "automatisme" van de wet-De Visser. 

Het door de voorstanders van het openbaar onderwijs zozeer gewraakte 
automatisme van de Lager-onderwijswet 1920 komt in het kort hierop neer, 
dat voor een bijzondere lagere school recht op subsidie uit de overheids
kassen bestaat, indien aan een aantal objectieve, in de wet vastgelegde 
normen is voldaan. M.a.w.: indien aan de objectieve, wettelijke normen 
is voldaan, kan en mag aan de bijzondere lagere school het subsidie uit 
de publieke kassen niet worden geweigerd 13). Door dit automatisme nu 
zou de regeling van de financiële gelijkstelling bij de andere takken van 
onderwijs niet mogen worden gekenmerkt. Aanvaarding van het automa
tisme voor de andere takken van onderwijs - zo is de redenering - zou 
immers wel eens ten gevolge kunnen hebben, dat, indien men bv. ergens 
met moeite is geslaagd in het stichten van een nijverheidsschool, zonder 
meer de plicht ontstaat in dezelfde gemeente tegelijkertijd een rooms
katholieke en een protestants-christelijke school van dezelfde soort op te 
richten. Dit nu mag niet zo zijn 14). We zullen hier in het midden lattln, 
of een automatisme in de goed zin van het woord inderdaad "zonder meer'" 
deze consequenties met zich meebrengt. Wel is zonder meer duidelijk, dat 
het verwerpen van het zgn. automatisme er in principe op neerkomt, dat 
het stellen van objectieve, wettelijke normen voor de oprichting en instand
houding van nijverheidsscholen, e.d. niet wenselijk of zelfs onjuist wordt 
geacht. Kunnen wij het te dezer zake in de resolutie ingenomen standpunt 
delen? Het antwoord op deze vraag moet beslist ontkennend luiden. Wil 
de financiële gelijkstelling over de gehele lijn tot haar recht komen, dan 
behoren, ook wat de andere takken van onderwijs betreft, voor de oprich
ting en instandhouding van scholen objectieve normen in de wet te worden 
vastgelegd. Zonder _zulke objectieve, wettelijke normen blijft het bijzonder 
onderwijs, welke andere regeling men ook zou willen treffen, altijd min of 
meer afhankelijk van het subjectieve oordeel, hetzij van de lagere publiek
rechtelijke organen, hetzij van de departementale instanties. De belangen 
van het bijzonder onderwijs behoren ook in dit opzicht aan de politieke 
sfeer te worden onttrokken. 

Wanneer wij verlangen, dat ook voor de oprichting en instandhouding 
van andere dan de gewone lagere scholen objectieve normen in de wet 
worden vastgelegd, betekent dit volstrekt niet, dat daarvoor een gelijk 

13) Onder lager onderwijs moet in dit verband worden volstaan: het gewoon lager 
onderwijs (g.1. 0.), het voortgezet lager onderwijs (v. g.1. 0.) en het uitgebreid lager 
onderwijs (u. 1. 0.). 

14) Wij geven hier weer een passage uit het Voorlopig Verslag van. de Tweede 
Kamer op de Onderwijsbegroting 1952 (zitting 1951-1952 - 2300, blz. 7). Wij 
kunnen het beeld, dat hier van het zgn. automatisme wordt gegeven, niet bewonderen. 
Op zijn zachtst uitgedrukt wordt hier in hoge mate overdreven. Het is voor ons ten 
minste volkomen nieuw, dat het automatisme met ziçh mee zou brengen, dat de 
stichting van een openbare school (voor de gemeente?) lIonder meer de plicht IIOU doen 
ontstàan ook een r. k. en een prot. chr. school van dezelfde soort op te richten, 
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systeem als in de Lager-onderwijswet 1920 is neergelegd zou moeten 
worden gevolgd. Evenmin houdt dit verlangen in, dat, deze normen over 

" de /gehele lijn voor het openbaar en bijzonder onderwijs volkomen gelijk 
moeten zijn. Het spreekt vanzelf, dat bij de opstelling van de 'objectieve 
normen met verschillende factoren rekening moet worden gehouden, zoals 
bv. de levensvatbaarheid van de te stichten school, het aanwezige voedings
gebied en het behoefte-element, alsmede de vraag van het fi~anciëel ver
antwoord zijn van de betrokken scholen Ui). Dat het vinden van objectieve 
normen, waarbij zoveel mogelijk met alle in het geding zijnde factoren 
rekening wordt gehouden, een zaak is, die veel stud,ie vereist, kan niet wor
den ontkend. In sommige gevallen zal het vooralsnog mischien zelfs on
mogelijk blijken het systeem van objectieve, wettelijke normen toe te pas
sen. Wij denken hierbij, om een voorbeeld te noemen, aan het middelbaar 
technisch onderwijs. Hoewel hier een voortschrijdende ontwikkeling te 
,bespeuren valt, heeft deze tak van onderwijs zich momenteel nog niet in 
die mate in het maatschappelijk leven "uitgekristalliseerd", dat de factoren 
(de behoefte, het voedingsgebied, het financieel verantwoord zijn e.d.), 
waarmee bij het stellen van objectieve normen noodzakelijkerwijs rekemng 
moet worden gehouden, voldoende bepaald zijn. Betrouwbare gegevens, die 
genoemde factoren bepalen, ontbreken nog in het huidige ontwikkelings
stadium van deze tak van onderwijs. Voorts levert ook bij het kweekschool
onderwijs het vinden van objectieve normen moeilijkheden op,' omdat het 
behoefte-element hier een allesbeheersende rol speelt. Het aantal benodigde 
kweekscholen is door de behoefte vooraf bepaald 16). 

Dit alles neemt echter niet weg, dat wij in principe voor alle takken van 
onderwijs aan de èis van objectivering blijven vasthouden. Objectieve, wet
telijke normen moeten er o.i. bij de huidige stand van zaken in elk geval 
komen voor wat het kleuteronderwijs, het nijverheidsonderwijs ( de alge
mene ambachtsscholen, huishoudscholen en landbouwhuishoudscholen) en 
het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs betreft. Gezien het feit, 
dat aan de lagere nijverheidsscholen nog voor een niet onbelangrijk deel 
aan leerplichtige kinderen algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven, 
moet naar onze mening het stellen van objectieve, wettelijke normen voor 
het oprichten van deze scholen zelfs worden gezien als grondwettelijke eis. 

Wij willen niet beweren, dat het door ons voorgestane systeem van 
, objectivering in alle opzichten feilloos zal zijn. Dat is ten slotte geen enkel 

systeem. Dit kan echter' geen reden zijn het stelsel van objectieve, wette
lijke normen te verwerpen, temeer niet omdat, zoals wij zullen zien, de 
aanvaarding van een ander systeem grote gevaren voor de grondwettelijke 
vrijheid van onderwijs met zich meebrengt. 

\ 

In de resolutie wordt - zoals wij reeds opmerkten - het automatisme' 
van de Lager-onderwijswet 1920 (d.w.z. het systeem van objectieve, wette
lijke normen) voor de andere takken van onderwijs onaanvaardbaar ge-

, 'UI) Het is cluidelijk, dat de factoren, waarop moet worden gelet, voor de onderschei
,den takken van onderwijs niet altijd dezelfde behoeven te zijn. Wij geven hier slechts 
enkele voorbeelden. Het valt buiten het bestek van dit artikel verder op deze materie 
in te gaan." , 

16) Bij de behandelitig van de Kweekschoolwet in de Tweede Kamer is de kwestie 
van de "objectieve normen" wel ter sprake geweest. De 'Kamer moest Minister Rutten 
echter tClegeven, dat ~,de steen der wijzen' hier nog niet gevonden was. 

I 
1. 

i 
! 

\ 
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acht. Voor het n.o., het v.g.l.o., het v.h. en m.o. en het kweekschoolonderwijs 
- aldus de resolutie - moet de oplosing worden gevonden in de opstelling 
van een landelijk scholenplan (zie hierboven sub 3). Zulk een plan zou 
op de grondslag van objectieve normen richtlijnen moeten bevatten voor 
de uitbreiding van genoemde takken van onderwijs, waarbij rekening ware 
te houden met bijzondere behoeften en aspecten en met de levensovèrtui
gingen van ons volk. In het Pacificatie-rapport wordt op dit punt uitvoerig 
ingegaan. De "planning" zou niet uitsluitend langs ambtelijke weg (door 
overleg van ministers en hun ambtenaren onderling) tot stand moeten 
komen. Noodzakelijk wordt geacht de instelling van "plan" -organen, waarin 
lichamen als de Onderwijsraad, de landelijke organisaties van schoolbe
sturen en schoolpersoneel, de Huishoudràad, de "Opbouw" -organen, de 
Stichting van de Arbeid en/of de grote vakcentralen van werkgevers en 
werknemers, het Nationaal Planbureau, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten e.d. zouden moeten worden betrokken. Bij de samenstelling van 
zulk een planorgaan Ware rekening te houden met de tak van onderwijs, 
waarom het gaat. Naast het centrale planorgaan zouden met het oog op de 
stichting van scholen in kleinere gemeenten provinciale plan-commissies, 
op dezelfde voet samengesteld als het centrale orgaan, in het leven moeten 
worden geroepen, terwijl de grote gemeenten (d.w.z. boven 100.000 in
woners) tot instelling van een eigen, gemeentelijke plancommissie zouden 
kunnen overgaan. Alvorens over de stichting van een school te beslissen 
(bedoeld is waarschijnlijk: "over de toekenning van het subsidie"), zou de 
Minister ten slotte de daarvoor in aanmerking komende planorganen moe
ten raadplegen. 

De "planning" zit de socialisten in het bloed. Het behoeft dan ook niet 
te verwonderen, dat ook op het terrein van het onderwijs de gedachte van 
een planmatige opbouw van ons scholenstelsel naar voren wordt gebracht. 
En wij moeten toegeven, dat zulks in het Pacificatie-rapport op zodanige 
wijze geschiedt, dat men. op het eerste gezicht geneigd is zijn instemming 
daarmee te betuigen. "Wie zou er niet voor zijn de diverse soorten van 
Katholieke, Protestants-Christelijke en openbare scholen op een redelijk 
verantwoorde wijze over het gehele land te verspreiden?" zo merkte de 
heer Stokman (K.V!P.) op bij de algemene beschouwingen over de Onder
wijsbegroting 1952 naar aanleiding van in het Voorlopig Verslag gemaakte 
opmerkingen '17). Niettemin rezen bij hem bij enig nadenken twee vragen, 
die onze aandacht waard zijn. 

In de eerste plaats vroeg de heer Stokman zich af, of zulk een scholen
plan een bindend karakter zou moeten hebben, niet alleen voor wat betreft 
het totale aantal scholen, dat landelijk gezien noodzakelijk is, maar ook 
voor wat betreft de plaats van vestiging. Zou dat de bedoeling zijn, dan 
achtte hij - o.i. zeer terecht - zulk een scholenpla1'l in strijd met de vrij
heid van onderwijs. Aan de ouders, resp. de schoolbesturen, zou het dan 
immers niet meer vrij staan een school op te richten boven het totale aantal 
scholen, dat hun in het plan wordt toegewezen, noch ook om binnen dit 
totale aantal de school te vestigen in de plaats hunner eigen keuze. Een 
scholenplan kan daarom, naar het oordeel van de heer Stokman, geen 
ander karakter hebben dan dat ener beschrijving van de gewenste scholen-

17) Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer) 1951-1952, blz. 1137. 
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spreiding, welke 'beschrijving niettemin een zeer waardevolle gids zou 
kunnen zijn zowel voor de besturen der bijzondere scholen als voor de 
overheid. 

In de tweede plaats stelde de heer Stokman de vraag, welke instantie 
er zou zijn te vinden, die zo wijs~ zo vooruitziend en tevens zo onpartijdig 
zou zijn, dat daaraan de opstelling van het scholenplan zou kunnen worden 
toevertrouwd. Hij was van mening, dat landelijke onderwijsorganisaties 
en provinciale en gemeentelijke organen daarvoor niet de eerst aangewezen 
instanties zijn; ook al zouden zij op een gegeven moment wel moeten 
worden gehoord. Tot een verantwoorde analyse van de maatschappelijke! 
behoefte aan scholen en van een redelijke spreiding daarvan zou men naar 
zijn oordeel het beste kunnen komen, indien daartoe zuiver wetenschappe
lijke instituten, die zich bewegen op het terrein van het sociografisch ondèr
zoek, zouden worden ingeschakeld. 

De woordvoerder van de K.V.P .. raakt in zijn critiek op de plangedachte 
twee punten, waarop vooral de socialisten zeer gevoelig zijn. Planning 
brengt altijd min of meer gebondenheid met zich. Een plan, dat in geen 
enkel opzicht een bindend karakter heeft, is geen plan, althans geen plan 
in socialistische zin. Oók wanneer de heer Stokman betwijfelt, of er wel een 
instantie te vinden zal zijn, welke voor het opstellen van een scholenplan 
de nodige wijsheid, vooruitziendheid en onpartijdigheid zal bezitten, spreekt 
hij niet naar het hart der socialisten. Van socialistische zijde ziet men hier 
immers niet zo spoedig bezwaren. Plannen maken, zo nodig zelfs voor vijf 
jaren tegelijk, is iets wat de socialisten van huis uit goed ligt. Dat uiteinde
lijk niet alles "overeenkomstig plan" wordt uitgevoerd, komt alleen omdat 
er in een democratisch land ook nog gerekend moet worden met bevol
kingsgroepen, die van al die plannenmakerij niet zov~el moeten hebben. 
Wat de onpa1j:ijdigheid betreft, zal men in casu van de zijde van de Partij 
van de Arbeid ongetwijfeld opmerken, dat volgens de resolutie het lande
lijk scholenplan richtlijnen zal moeten bevatten op de grondslag van objec
tieve normen. Voor ons is dit echter geen voldoende garantie, dat bij de 
opstelling van het plan ook inderdaad de objectiviteit zal worden betracht. 
De instellingen en organisaties, die volgens het Pacificatie-rapport bij de 
samenstelling van het centraal planorgaan betrokken zouden moeten wor
den, mogen op zichzelf beschouwd het karakter van onpartijdigheid ver
tonen, dit neemt toch niet weg, dat onder de personen, die genoemde 
lichamen zullen moeten vertegenwoordigen, zich voorstanders zowel van 
het openbaar als van het bijzonder onderwijs zullen bevinden. Wij vrezen 
daarom, dat het in de practijk zowel bij de opstelling van de objectieve 
normen als ook bij de opstelling van het op die objectieve normen geba
seerde scholenplan wel eens zou kunnen uitlopen op een touwtrekken en 
het behoeft geen betoog, dat de sterkste partij daarbij aan het langste eind 
zal trekken. Het staat in elk geval vast,. dat de voorkeur hetzij voor het. 
openbaar; hetzij voor het rooms-katholiek, hetzij voor het protestants
christelijk onderwijs bij hen, die aan de opstelling van het scholenplan 
zullen meewerken, een niet onbelangrijke rol zal spelen. 
Kunn~ wij zo, althans in hoofdzaak, instemmen met de opmerkingen, 

welke de heer Stokman ten aanzien van een planmatige opbouw van ons 
scholenstelsel heeft gemaakt, dit betekent nog niet, dat wij daaraan niets 
meer hebben toe te voegen. Zien wij het goed, dan wordt de plangedachte 

r 
.1 

.t. 
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door de heer Stokman niet absoluut afgewezen. Wij menen uit zijn betoog 
te kunnen opmaken, dat de rooms-katholieken een planmatige verdeling 
van de scholen over de diverse richtingen niet beslist verwerpen, mits het 
scholenplan slechts een beschrijvend en adviserend karakter draagt en 
wordt opgesteld door of vanwege de verschillende richtingen (onderwijs
organisaties ) zelf, zo nodig met behulp van wetenschappelijke instituten. 
Wij worden in deze mening versterkt door uitlatingen van rooms-katho
lieke zijde (o.m. de heer Peters) bij de behandeling van de Kweekschool
wet 18). De plangedachte is daarbij een punt van uitvoerige discussie ge
weest. Uit de debatten kwam duidelijk naar voren, dat de plangedachte 
onder zekere voorwaarden voor de rooms-katholieken niet absoluut onaan
vaardbaar is en zelfs door hen in het kader van een wettelijke regeling 
bruikbaar wordt geacht. 

Wij menen, dat men zich hier op een zeer gevaarlijk terrein begeeft. 
De geschiedenis leert ons, dat op het gebied van de onderwijswetgeving 
steeds angstvallig moet worden gewaakt voor de vrijheid van onderwijs, 
één van de voornaamste grondrechten, die in de geestelijke vrijheid liggen 
verankerd. Daarom is waakzaamheid geboden ook (en niet het minst) 
wanneer de oplossing voor een doelmatige scholenspreiding wordt gezocht 
in planning. De vrijheid van onderwijs verdraagt nu eenmaal geen plan
matigheid, om de eenvoudige reden, dat de geestelijke vrijheid zich niet 
laat inpassen in een schema. Wij merkten reeds op, dat planning krachtens 
haar aard altijd een zekere gebondenheid met zich mee moet brengen. Men 
vergist zich o.i., als men denkt, dat aan een plan het bindend karakter 
volledig kan worden ontnomen door te bepalen, dat het niet meer dan een 
beschrijving zal zijn, een goede gids, die slechts van advies dient. Een 
scholenplan, met zorg en na veel studie opgesteld, bezit, ook al zou het in 
naam niet bindend zijn, toch altijd nog wel een zodanig gezag, dat het de 
te nemen beslissingen zij het niet direct dan toch indirect beïnvloedt. Even
zeer vergist men zich o.i., als men denkt, dat een wetenschappelijk instituut 
of welke andere instelling dan ook in staat zal zijn eén scholenplan op te 
stellen, waarbij met alle factoren, die voor de geestelijke 'vrijheid· van 
essentieel belang zijn, rekening wordt gehouden. De geestelijke vrijheid 
immers is een levem!: goed,. dat niet naar plaats of tijd te bepalen is. 

18) Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer) 1951-1952, blz. 1419 en 
1429. Ook Minister Rutten bleek niet geheel afkerig van een scholenplan. Hij merkte 
o. m. op: "Mijns inziens kan de oplossing van het probleem worden gevonden door 
in overleg met de betrokken organisaties een plan op te stellen betreffende de instand
houding en subsidiëring van Rijks- en bijzondere kweekscholen. Dit plan ware op 
gezette tijden te herzien en aan de Staten-Generaal voor te leggen" (blz. 1412). 

Waren deze woorden voor de heer De Loor (P. v. d. A.) misschien aanleiding een 
poging te wagen de plangedachte in de Kweekschoolwet te verwezenlijken? Waar
schijnlijk wel. Hij kwam ten minste nogal onverwacht met een amendement voor de 
dag, luidende als volgt: 

"Hoofdstuk Ia., Van het aantal kweekscholen. Het aantal openbare en gesub
sidieerde bijzondere kweekscholen 'Wordt bepaald aan de hand van een plan, waarin 
een doeltreffende spreiding dezer scholen, in verband met de behoefte, is vastgesteld. 
Dit plan wordt samengesteld door Onze Minister, na raadpleging van de daarbij be
trokken organisaties, de Onderwijsraad gehoord. Het behoeft de goedkeuring der 
Staten-Generaal en wordt zo nodig elke tien jaar herzien." (blz. 1429).· .. 

Het is duidelijk, dat een plan, als in dit amendement wordt voorgesteld, wel dege
lijk een bindend karakter zou hebben. De woorden "wordt bepaald", "is vastgesteld" I 

en "elke tien jaar" laten daarover geen twijfel. De reacties uit de Kamer op het 
amendement waren van die aard, dat de heer De Loor geen meerderheid kon ver
wachten voor zijn voorstel. Hij liet het daarom niet op een stemming aankomen en 
trok het amendement in. 

. . 
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Om deze redenen achten wij een wf{ttelijke regeling voor de stichting 
en subsidiëring van scholen, waaraan de plangedachte in welke vorm dan 
ook ten grondslag ligt, niet aanvaardbaar. Een regeling, krachtens welke 
de overheid zich bij haar beslissingen ter zake van subsidieverlening aan 
te stichten scholen zou moeten laten leiden door een scholenplan, is niet 
in overeenstemming met het in de Grondwet erkende beginsel van vrijheid 
van onderwijs. Zulk een regeling zou immers ten gevolge kunnen hebben,' 
dat de overheid in een bepaald geval het subsidie voor een te stichten school 
zou kunnen of moeten weigeren, omdat de betrokken school in het kader 
van het scholenplan overbodig of niet gewenst moet worden geacht 19). De 
vraag naar de noodzakelijkheid of de wenselijkheid van een bepaalde 
school in een bepaalde plaats of streek in het kader van een vooropgezet 
schema mag voor de overheid bij het toekennen van subsidie nimmer bij 
uitsluiting beslissend zijn, omdat daardoor de ouders die de school wensen 
in hun ge~stelijke vrijheid zouden worden aangetast. 

Wij achten het van het allergrootste belang, dat de gevaren, welke aan 
de aanvaarding van de plangedachte op het terrein van het onderwijs 
inhaerent zijn, wezenlijk worden onderkend. Daarom gingen wij iets dieper 

19) Een recent voorbeeld vinden we o. a. in de verordening van de Provincie 
Zuid-Holland. vastgesteld bij besluit van 22 Juni 1948. no. XXX. gewijzigd bij besluit 
van 26 Juli 1950. no VI. houdende een algemene regeling voor het toekennen van 
subsidiën uit de provinciale kas ten behoeve van het buitengewoon lager onderwijs. 

Bij besluit van 4 Juli 1951 hebben de Staten in deze regeling een nieuwe bepaling 
opgenomen door toevoeging van een vijfde lid aan artikel 4 dier regeling. luidende 
als volgt: 

.. 5. Aanvragen ten aanzien van op 1 Juli nog niet bestaande scholen voor 
'zwakzinnigen leggen Gedeputeerde Staten aan de Provincia\e Staten ter beslis
sing voor. indien zodanige scholen gelet op het rapport van de provinciale com
missie voor de volksgezondheid in Zuid-Holland aan Gedeputeerde Staten d. d. 
28 Maart 1951. betreffende de behoefte aan uitbreiding van het aantal scholen 
voor zwakzinnigen. niet of slechts onder voorbehoud nodig zijn te achten." 

Aanvankelijk luidde het voorstel tot aanvulling van artikel 4 der regeling als volgt: 
.. 5. Een bijdrage. als bedoeld bij artikel 2. wordt slechts verleend. indien 

de stichting of uitbreiding naar het oordeèl van Gedeputeerde Staten in het be
lang is van een juiste spreiding van de scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs van de betrokken richting over de provincie." 

Blijkens de op dit aanvankelijke voorstel gegeven toelichting was het de strekking 
van deze toevoeging uit te sluiten. dat provinciaal subsidie zou kunnen worden gege
ven aan b.l. o.-scholen. waarvan de oprichting niet in overeenstemming was met de 
richtlijnen betreffende de spreiding van het buitengewoon lager onderwijs over de 
provincie Zuid-Holland. vastgelegd in een rapport van de provinciale Commissie voor 
de Volksgezondheid in Zuid-Holland d. d. 28 Maart 1951. In het bedoelde rapport was 
een schema opgesteld voor een door de bewuste commissie juist geachte. streeksgewijze 
spreiding van b.l.o.-scholen van onderscheiden richting over de provincie. 

Tegen het aanvankelijke voorstel werden bezwaren van onderscheiden aard inge
bracht. welke er toe leidden. dat bedoeld voorstel werd aangenomen in de gewijzigde 
vorm. welke hierboven werd vermeld. 

Ondanks de aangebrachte wijziging is gehandhaafd gebleven het rapport van de 
bovengenoemde. provinciale commissie als grondslag voor de beoordeling. of aan een 
b.l.o.-school al dan niet subsidie overeenkomstig de provinciale regeling zal worden 
toegekend. Immers Gedeputeerde Staten. die belast zijn met de uitvoering van de 
regeling. zullen niet bevoegd zijn aan een b. L o.-school subsidie toe te kennen. wan
neer haar stichting niet overeenstemt met het in het bedoelde rapport vastgelegde 
schema. 

Wij kunnen op deze kwestie niet uitvoerig ingaan. Het is echter duidelijk, dat hier 
door middel van de Commissie voor de Volksgezondheid een dermate doorslaggevende 
betekenis wordt gegeven, dat indirecte doch ontoelaatbare invloed wordt uitgeoefend op 
de beslissingen (met name inzake de keuze van de plaats van vestiging) van de in
stanties, die voor de oprichting en instandhouding van de in het geding zijnde scholen 
in de eerste plaats verantwoordelijk zijn. Zulk een regeling is o. i. in strijd met de 
in ons land aanvaarde beginselen van de vrijheid van onderwijs. 
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'op deze kwestie .in. De Anti-revolutionaire partij, die steeds voor het be-( 
houd van de geestelijke vrijheid op de bres heeft gestaan, zal hier duidelijk 
een eigen standpunt moeten innemen. De vrijheid van onderwijs is een 
groot goed. Het gevaar, dat op dit grondwettelijk recht inbreuk wordt 
gemaakt, zou niet voor het eerst aanwezig zijn. Wie op het, terrein van 
het onderwijs geen vreemde is, weet uit ervaring, dat in dit opzicht waak
zaamheid geboden is ! 

Thans komen wij tot een nadere beschouwing van dié punten uit de 
resolutie, waarin wordt gepleit (met name voor wat het nijverheidsonder~ 
wijs en het voortgezet gewoon lager onderwijs betreft) voor een "federalis
tische schoolstructuur" of "een symbiose met andere schooltypen" (zie 
hierboven onder 4). Beide vormen komen in de grond van de zaak hierop 
neer, dat de algemeen vormende vakken voor de leerlingen der verschil
lende richtingen afzonderlijk en de zgn. technische of handvaardigheids
vakken voor alle leerlingen gezamenlijk worden gegeven. 

Al aanstonds moeten wij opmerken, dat beide vormen in wezen in strijd 
zijn met de eerste eis van de pacificatie, nl. dat alle ouders. voor hun 
kinderen het onderwijs kunnen verkrijgen, dat zij gewenst en noodzakelijk 
achten. De voorstanders van het bijzonder onderwijs wensen geen fede
rale, maar een eigen, rooms-katholieke of protestants-christelijke school. 
De heer Stokman, die bij de behandeling van de Onderwijsbegroting op 
dit punt duidelijke taal heeft gesproken, noemde hiervoor drie redenen ~). 
In 'de eerste plaats is' het zeer moeilijk uit te maken, wat algemeen vor
mende en technische vakken zijn. Ten tweede is ook bij de technische vak
ken de vorming van de persoonlijkheid een wezenlijk doelstelling van het 
onderwijs. In de derde plaats kan en moet de gehele sfeer en mentaliteit 
op een bijzondere school van de eigen richting een andere zijn dan op 
een school van federale structuur mogelijk is. Rooms-katholieke en pro
testantse ouders beseffen, dat een school nog iets anders en iets meer is 
dan -een instituut, waar technische vakken, algemeen vormende vakken en 
zelfs godsdienstige en bijbelse vakken worden onderwezen. "De gehele 
vorming van de jeugdige persoon naar verstand en wil, naar ziel en lichaam, 
naar geest en hart, ,naar karakter en persoonlijkheid," - aldus ,de heer 
Stokman - "is daarbij in het geding". 

Wanneer men - zoals in de aanhef van de resolutie geschiedt - als 
grondslag der pacificatie aanvaardt het recht der ouders om te bepalen, 
volgens welke geestelijke grondbeginselen hun kinderen zullen worden op
gevoed, zal men tegen het betoog van de heer Stokman bezwaarlijk iets 
kunnen inbrengen. Het is dan ook de moeite waard na te gaan, op welke 
wijze men van socialistische zijde de "federalistische schoolstructuur" in 
overeenstemming meent te kunnen brengen met de grondslag der pacifi-
catie. \ 

De Pacificatie-commissie maakt zich er al heel gemakkelijk van af. Zij 
acht de federale school o.m. voor het Nijverheidsonderwijs "voor alle rich
tingen temeer aanvaardbaar, omdat bij het N.O. het technische onderwils 

~) Handelingen der Staten-Generaal (Tweede Kamer) 1951-1952, blz. 1138. Met 
het duidelijke en goed gefundeerde betoog van de heer Stokman kunnen wij ten volle 
instemmen, zodat het ons goed leek het hier - zij het enigszins verkort ~ weer te 
geven. 

, 



14 MR K. J.' MATZE 

(vooral wat het jongensonderwijs betreft), dat naar zijn inhoud buiten de 
richtingsstrijd staat~), een belangrijke plaats inneemt". ' 

De heer De Jong (P.v.d.A.) ging bij de behandeling van de Onderwijs
begroting in de Eerste Kamer iets dieper op de zaak in 22). Hij merkte o.m. 
op: "Nu spreekt het wel vanzelf, dat, wanneer iemand voorstander is van 
de bijzondere school voor het lager onderwijs, dit nog niet betekent"dat hij 
noodzakelijkerwijs ook voorstander is van confessioneel nijverheids- of 
middelbaar onderwijs. De lijn behoeft ook naar de mening van vele voor
standers van het bijzonder onderwijs niet doorgetrokken te worden van de 
kleuterschool tot de universiteit." Hij vervolgt dan (op het voetspoor van 
Prof. Van Houte), dat de openbare en de bijzondere school verschillen in 
karakter. De openbare school is open en niet begrensd, de bijzondere 
school is gesloten en begrensd. De voorstander van de openbare school 
durft zijn kind "de ander" te laten ontmoeten en neemt het daàruit voort
vloeiende "risico". De voorstander van de bijzondere school durft dat niet 
en zoekt voor zijn kind in de gesloten gemeenschap bescherming, beschut
ting en veiligheid. Een politieke partij kan en moet beide standpunten 
respecteren. Wat echter voor de lagere school geldt, behoeft nog niet te 
gelden voor die vormen van onderwijs, die de kinderen op een latere leef
tijd bezoeken. Aangezien niet iedere voorstander van de bijzondere school 
de scheiding wil doortrekken boven de lagere school en bovendien bij de 
hogere vormen van onderwijs (gezien het geringer aantal leerlingen, dat 
dit onderwijs volgt) de mogelijkheid om confessionele scholen te stichten 
kleiner wordt, concludeert de heer De Jong tenslotte: "Vandaar dat wij 
zoeken naar vormen, waarbij aan de voorstanders van openbaar en bijzon
der onderwijs recht wordt gedaan. Hierbij is uiteraard sprake van een 
zeker compromis, dat wordt gedicteerd door de maatschappelijke situatie. 
Met het oog op de kosten en voor een doelmatige schoolorganisatie, die 
bij de te kleine scholen niet bereikbaar is, zijn wij voor het nijverheids
onderwijs en voor enkele, andere vormen van onderwijs (bv. b.l.o.) voor
standers van zgn. federalistische, resp. symbiose-scholen." 
, Wanneer men dit leest, is het zonder meer duidelijk, dat noch de Paci

ficatie-commissie, noch de heer De Jong, er in is geslaagd een constructie 
te vinden, volgens, welke de federale of symbiose-school geacht moet 
worden in overeenstemming te zijn met de grondslag der pacificatie. Ken
nelijk wordt hier immers slechts rekening gehouden met dié ouders, die 
mèt de Pacificatie-commissie van oordeel zijn, dat de technische vakken 
naar hun inhoud buiten de richtingsstrijd staan, dan wel mèt de heer De 
Jong het vanzelfsprekend vinden, dat de scheiding openbaar-bijzonder 
onderwijs niet behoeft te worden doorgetrokken van de kleuterschool tot 
het hoger onderwijs. Het is mogelijk, dat er "vele" voorstanders van het 
bijzonder onderwijs zijn, die er zo, over denken als de Pacificatie-com
missie of de heer De Jong. Wij zijn er echter van overtuigd, dat er nog 
"aanzienlijk veel meer" voorstanders van het bijzonder onderwijs zijn, 
die er niet 1:0 over denken, doch het standpunt van de heer Stokman als 
het juiste aanvaarden. Blijkbaar komt het er met de rechten van de ouders 
(de grondslag der pacificatie I), die tot de laatste groep behoren en nog 
altijd een niet onbelangrijk deel der bevolking uitmaken, niet zo zeer op 

2:l) Wij cursiveren. M. 1 
22) Handelingen de,. Staten-Generaal (Eerste Kamer) 1951-1952, blz. 736. 
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aan. En dit noemt men dan: de grondgedachte der pacificatie "in beginsel" 
doortrekken! Inderdaad, het "begin" is er, maar. dan in die zin dat voors
hands alleen nog maar worden erkend de rechten van die ouders, die ook 
op het terrein van het onderwijs zijn "doorgebroken". In wezen immers 
betekent de aanvaarding van de federale of symbiose-school niets meer 
of minder Elan de aanvaarding van de doorbraakgedachte ook op onder., 
wijsgebied. Het is nodig, dat alle voorstanders van het bijzonder onderwijs -
hiervoor een open oog hebben! 

Ten slotte rest ons nog enkele opmerkingen te maken over de compro
mis-school, ook wel genoemd synthese-school. Met name ten aanzien van 
het buitengewoon lager onderwijs wordt in de resolutie gepleit voor de 
aanvaarding van dit schooltype, zulks omdat splitsing naar gezindheid te 
kleine of te slecht geoutilleerde scholen zou doen' ontstaan. De bedoeling 
van deze scholen - aldus het Pacificatie-rapport - is dus tot de uiterste 
grens van het mogelijke recht te doen aan de opvattingen van de diverse 
bevolkingsgroepen op de plaatsen, waar samengaan noodzakelijk is. Wet
telijk zijn deze scholen openbaar, resp. "neutraal" bijzonder, maar de voor
standers van confessioneel onderwijs hebben het recht één of meer leer
krachten voor benoeming aan te wijzen. De leerkrachten - wij citeren 
nog steeds uit het Pacificatie-rapport - die door de confessionele groepen 
worden aangewezen zijn verantwoordelijk voor de godsdienstige opvoe
ding van hun groep kinderen en voor de schoolsfeer, waarin deze kinderen 
moeten leven. Zij beginnen en eindigen de schooldag met hun groep 
kinderen op hun wijze en geven deze kinderen elke dag Y2 à % uur prin
cipieel onderwijs, bestaande uit godsdienstonderwijs, het aanleren en zin
gen van godsdienstige liederen en eventuële principiële leerstof. Het indi
vidueel onderwijs aan een ,b.l.o.-school begunstigt dit systeem. 

Tot zover het Pacificatie-rapport. Het karakter van de compromis
school wordt hier duidelijk getekend: een neutrale school met een chris'te
lijk tintje. Er is de laatste tijd nogal eens wat te doen geweest rondom 
de compromis-school 23). Het algemeen streven van de zijde der socialisten 
en liberalen, en niet te vergeten de aanhangers van de doorbraakgedachte, 
compromis-scholen: op te richten heeft hier en daar tot felle strijd aanlei. 
ding gegeven. Een strijd, die .evenwel lang niet altijd door de voorstan
ders van de compromis-school gewonnen werd. 

Na hetgeen wij ten aanzien van de federalistische schoolstructuur heb
ben opgemerkt, behoeft het eigenlijk geen betoog meer, dat wij tegenover 
de gedachte van de compromis-school een beslist afwijzend standpunt in
nemen. Wij kunnen de propaganda voor de compromis-school niet ànders 
zien dan als een poging, het karakter en de positie van de christelijke 
school te ondergraven. Onze bezwaren zijn in hoofdzaak dezelfde als die, 
welke wij tegen de federale school hebben aangevoerd. Ook hier wordt in 
wezen de grondgedachte der pacificatie slechts voor die ouders doorge
trokken, die bereid zijn voor hun kinderen met de compromis-school ge-

23) Wij wijzen o. a. op de discussie in het weekblad De Hervormde Kerk van 11 
Maart 1950 tussen Dr G. P. van Itterzon en de redactie van dit blad, bij welke discussie 
Dr Van Itterzon ondubbelzinnig tegen de propaganda voor de compromis-school heeft 
geprotesteerd. 
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noegen te nemen. Kennelijk wordt weer uit het oog verloren, dat liet 
.merendeel van de voorstanders van bijzonder onderwijs niets van de com-'· 
pt'omis-school moet hebben. Het is niet nodig opnieuw hierop in te gaan . 
. Slechts een enkele opmerking willen wij nog maken. 

Veelvuldig pleegt men als motief voor de compromis-school aan te voe
ren, dat de voorstanders van het christelijk onderwijs bij een compromis-

~, school in elk geval nog hun invloed kunnen doen gelden, terwijl zij er bij 
een openbare school "geheel buiten staan". Dit motief heeft o~ i. slechts 
negatieve waarde. Dit geldt immers in gelijke mate voor de voorstanders 
van het openbaar (neutraal) onderwijs en voor de rooms-katholieken. Van 
rooms-katholieke en neutrale zijde heeft men ten minste zoveel gelegen
heid en evenveel recht om de gang van zaken· op de compromis-school, 
het karakter van het onderwijs en daarmee de leerlingen (w. o. ook die 
van protestants-christelijke huize I) te beïnvloeden als de protestant-chris-· 
telijken van hun kant hebben. Er is niemand, die dat zal kunnen beletten 
of daarop zelfs maar aanmerking zal kunnen maken, omdat het karakter 
van de compromis-school deze situatie automatisch met zich meebrengt. 
Men heeft peze consequentie (de mogelijkheid van wederzijdse beïnvloe
ding) te nemen, omdat zij aan de compromis-school inhaerent ls. In de 
door ons' bestreden opvatting zou men die consequentie zelfs gewenst 
moeten achten. 

Onze conclusie ligt voor de hand. De gedachte van de compromis
school doet aan de grondslag der pacificatie geen recht wedervaren. Wij 
verlangen ook voor het b. 1. o. onze eigen christelijke scholen. Hier is 
een recht in het geding. Wanneer dat recht iiiet kan worden verwezen
lijkt zonder sterke tegenwerking, zullen wij er voor moeten vechten. Ook 
ónze geestelijke voorouders hebben in de vorige eeuw het "compromis" 
niet aanvaard. Hadden zij dat wel gedaan,. dan .is het niet moeilijk te 
gissen, waarop-de schoolstrijd uitgelopen zou zijn. Onze minder bedeelde 
kinderen hebben even goed recht QP principieel christelijk onderwijs als 
onze normale kinderen. Zo goed als wij. voor onze normale kinderen de 
schoolstrijd hebben gestreden, zijn wij ber~id dat voor het minder be
deelde kind te doen . 

. Wanneer men denkt, dat de op het jl. gehouden Onderwijscongres 
van de Partij van de Arbeid aangenomen resolutie alleen bij de voor
standers van het bijzonder onderwijs aanleiding tot critiek heeft gegeven, 
vergist men zich. Ook in de kringen van het openbaar onderwijs heeft 
de resolutie reactie verwekt. Het is interessant en in het kader van dit 
~rtikel tevens nuttig hieraan aandacht te wijden. 
. Wij zullen daardoor een indruk kunnen krijgen van de "sfeer van eens
gezindheid", waarin principiële voorstanders van openbaar onderwijs en 
principiële voorstanders van bijzonder onderwijs in dezelfde politieke 
partij elkaar weten te vinden, "wanneer het er om gaat in de practische 
politiek moeilijke, ja tere punten in de vethouding tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs op te lossen" U). 

In Het Schoolblad. orgaan van de Nederlandse Onderwijsvereniging, 
is in de loop van dit jaar een drietal artikelen verschenen onder de titel 

!M) Wij verwijzen naar het citaat, waarmee wij dit artikel aanvingen. 
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Onrust in Pacificatieland. Het derde artikel -) (dat volgens de schrijver 
beter als opschrift zou kunnen hebben: Onrust in de Partij van de Ar
beid) is gewijd aan het laatstelijk gehouden Onderwijscongres van de 
Partij van de Arbeid. De op dit congres aangenomen resolutie komt er 
niet zo best af als De Weg naar Vrijheid, het nieuwe Plan van de Partij 
van de Arbeid, hetwelk Het Schoolblad vanwege de rode draad, die er 
doorloopt, "eerbiedig zou willen opdragen aan onze Nederlandse regering 
en aan alle partijen, waarop ze steunt of niet stewrt" 26). Het Schoolblad 
valt eerst aan op de in het Pacificatie-rapport voorkomende zinsnede, dat 
de P. v. d. A. de eerste en enige partij is sinds anderhalve eeuw, die haar 
leden niet bindt aan een voorkeur ten opzichte van de "richtings" -strijd, 
maar hen vrij laat wat hun persoonlijke keuze daarin betreft. De schrij
ver van het artikel begrijpt volkomen, dat een democratische en socialis
tische partij haar leden niet een bepaalde opvatting inzake gezinsopvoeding 
en schoolopvoeding zal opleggen. Hij aanvaardt, dat men andersdenkenden 
volledige vrijheid wil laten om te leven naar hun overtuiging. Aangezien 
de richtingsstrijd in de politiek nog steeds een allesbeheersende rol speelt 
en juist de opvoeding op de school voor de toekomst van ons volk van de 
allergrootste betekenis is, acht hij het echter onbegrijpelijk, dat de P.v.d.A. 
op het belangrijkste punt van de schoolopvoeding zich niet duidelijk uit
spreekt. Waar een verregaande versnippering van ons volk in allerlei 
sectarische groeperingen de eenheid en saamhorigheid van dat volk en 
dus de volkskracht in hevige mate ondermijnt, moet naar zijn mening 
een socialistische partij, die haar grote verantwoordelijkheid voor de toe
komst van ons volk in de wereld voelt, al haar overredingskracht aan
wenden om het volk te overtuigen, dat één school voor alle jonge l'iteder
landers een gebiedende eis is voor de volkskracht en dus voor de toe
komst van ons volk. Dat dit niet is gebeurd - aldus Het Schoolblad -
maakt, dat vele voorstanders van de openbare school zich in de P. v. d. A. 
maar matig op hun plaats voelen. 

In de tweéde plaats neemt de schrijver van het hierbesproken artikel 
het de Pacificatie-commissie ten zeerste kwalijk, dat zij aan de aanvaar
ding van de grondgedachte der pacificatie voor de andere takken van 
onderwijs niet de voorwaarde heeft verbonden, dat vooraf recht zou moe
ten geschieden aan het openbaar lager onderwijs, hetwelk in de Lager
onderwijswet 1920 niet bevredigend zou zijn geregeld 27). Hij betreurt 
het, dat het Onderwijscongres op dit punt de opvatting van de N. O. V. 
(zie noot 27), welke de congresgangers genoegzaam bekend was en bij 
verscheidene afgevaardigden ook weerklank vond, niet heeft overgenomen 
en vervolgt dan: "Een beetje meer begrip was waarschijnlijk verstahdi
ger geweest. Want nu is de schijn gewekt, alsof de belangen van het bij
zonder onderwijs bij de P. v. d. A. zwaarder wegen dan die van het open
baar. Moeten de voorstanders van de openbare school in de P. v. d. A. 

215) Opgenomen in Hel Schoolblad van 22 Maart 1952, zevende jaargang, no. lt. 
26) Hel Schooblad van 9 Februari 1952, zevende jaargang, no. 9. De "rode draad", 

waarop Het Schoolblad doelt, is de in het Plan neergelegde gedachte, dat het gaat om 
de mens als mens; dat het in laatste instantie niet gaat om de prestatie, maar om 
het zijn. 

27) Deze voorwaarde wordt wel gesteld in de verklaringen, welke resp. vlak vóór 
en vlak ná het Onderwijscongres door de Nederlandse Onderwijzersvereniging en de 
Vereniging "Volksonderwijs" werden afgelegd. 
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soms eerst óók met de portefeuille rammelen? 0 zeker, we vermoeden 
wel, wat de kopstukken bewoog om te handelen, zoals ze deden. Er 
naderen zekere gebeurtenissen 28) en men hoopt op meer "doorbraak:
mannen". Men zal hierbij evenwel de voorzichtigheid niet uit het oog 
moeten verliezen. De voorstanders van het openbaar onderwijs verlangen 
ook iets van de P.v.d.A. en dat mogen ze verlangen op grond van het 

, Beginselprogram van die partij." 
Bijzonder interessant is ook de reactie, die de heer Postema in De 

Gemeente, zesde jaargang, no 11112, laat horen op het artikel Doorbraak 
en Onderwijs in hetzelfde blad, waarin de heer Mensink met zoveel ophef 
sprak over de resultaten, die op het Onderwijscongres werden bereikt 29). 
De heer Postema merkt o. m. op: "Als partijgenoot Mensink zegt, dat 
men unaniem tot overeenstemming is gekomen, dan zet ik een vraagteken; 
ik zou ze niet graag in de kost nemen, die het er niet mee eens zijn. 
Een partijgenoot wethouder uit Zaandam schreef, dat er geen schoolstrijd 
meer is; de wens is natuurlijk de vader van de gedachte." En hij eindigt: 
"Neen, ik meen dat er heel wat verwarring heerst over het Pàcificatie
rapport. Ik geloof, dat dit de vierde Inaal is, dat de openbare school opge
offerd wordt aan de politiek. Maar dit zal wel een groeiproces zijn, dat 
ik niet begrijp." 

Het is niet onze bedoeling op de reacties van Het Schoolbla4 en de 
heer Postema verder in te gaan. Wij wilden er alleen maar mee aantonen, 
dat er aan "het elkaar vinden", vooral wanneer dit op het terrein van 
h~t onderwijs moet gebeuren, in de Partij van de Arbeid nogal het een 
en ander ontbreekt. In dit opzicht spreken beide reacties voor zichzelf. 
Slechts één opmerking zouden wij er over willen maken, nl. dat Het 
Schoolblad en de heer Postema en alle anderen, wie het openbaar onder~ 
wijs na aan het hart ligt, niet zo erg bevreesd behoeven te zijn, dat de 
Partij van de Arbeid de 'belangen van het openbaar onderwijs zal ver
waarlozen. Ter geruststelling zouden wij hun willen adviseren in de eerste 
plaats de resolutie nog eens goed te lezen en daarbij zo nodig ons artikel te 
raadplegen, zij zullen dan zien, dat de resolutie noch wat de inhoud, noch 
wat de strekking 30) betreft, tot enige 08gerustheid hunnerzijds aanleiding 
geeft. Mocht dit nog niet voldoende zijn, dan zouden ze de blik eens mÇ>eten 
richten op het terrein van de practische onderwijspolitiek. Daarbij zal het 
hun dan ongetwijfeld duidelijk worden, dat degenen, die voor de P.v.d:A. in 
de onderscheidene vertegenwoordigende lichamen (wij denken met name 
aan de gemeenteraden) zitting hebben, de belangen van het bijzonder onder
wijs allerminst zwaarder laten wegen dan die van het openbaar. Enkele 
recente voorbeelden, die niet moeilijk te vinden waren, laten wij hier volgen. 

Laten wij beginnen met Akkrum. In het begin van dit jaar werd bij 
de raad der gemeente Utingeradeel een verzoek ingediend om toekenning 
van subsidie voor een in Akkrum- op te richten christelijke kleuterschool. 
Als bekend mag worden verondersteld, dat een wettelijke regeling voor 
het kleuteronderwijs nog steeds niet tot stand is gekomen. De raad van 
Utingeradeel was dus vrij het verzoek om subsidie al dan niet in te 

28) Het is duidelijk, dat gedoeld wordt op de in 1952 gehouden verkiezingen voor 
-de Tweede Kamer. 

!211) Zie noot 1. 
30) Zie noot 7. 
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willigen. De kansen op een gunstige beslissing lagen voor' het schoolbe
stuur in Akkrum objectief gezien echter niet slecht. De bestaande bij
zondere neutrale kleuterschool, die door de gemeente wordt gesubsidieerd, 
werd allengs te klein, zodat er, als een 'andere oplossing niet werd gevon
den, in de naaste toekomst in elk geval voorzieningen zouden moeten 
worden getroffen.' In de christelijk nationale school ter plaatse was een 
lokaal beschikbaar voor een te stichten christelijke kleuterschool. Om 
welke reden zou de raad dus niet tegemoet komen aan de gerechtvaar
digde wens van het protestants-christelijk deel der bevolking een eigen 
kleuterschool op te richten ? Weliswaar had men te maken met een over
wegend linkse raad (twee wethouders en vier raadsleden P. v. d. A.; twee 
V. V. D.; twee C. H. U. en één A. R.), doch dat behoefde geen reden tot . 
ongerustheid te geven. Gezien het feit, dat de P. v. d. A. in haar Gemeente
program van 1949 onder het hoofd: Opvoeding en Onderwijs "volle steun 
aan bijzondere kleuterscholen" voorstaat, en gelet op de resultaten van 
het enkele weken tevoren gehouden Onderwijscongres van deze partij, zou 
men behalve op de steun van de drie rechtse raadslden toch zeker ook 
kunnen rekenen op de steun van de socialistische fractie. Edoch, wat 
kwam het bestuur van de kleuterschool bedrogen uit 1 

Het college van b. en w. (geheel socialistisch!) stelde de raad voor op 
het verzoek om subsidie afwijzend te beslissen. Het voorstel werd o. m. 
aldus gemotiveerd: 

"Het gehele college, zoals bekend is, is voorstander 'van het openbaar 
onderwijs. Geen der leden ziet de noodzaak in, de kinderen van ons volk 
te splitsen. Integendeel, ieder van ons acht het tragisch,· dat reeds op 
school de kinderen worden verdeeld. Eén en onverdeeld behoren allen 
onderwijs te genieten op kosten van de staat in één en dezelfde school." 

Het zou interessant zijn de uitvoerige discussie, die bij de behandeling 
van het voorstel in de raad is gevoerd, hier op de voet te volgen. Dat 
zou echter te ver voeren. Wij volstaan met enkele opmerkingen te maken. 
Met name van socialistische zijde werden opvattingen gehuldigd, die her
inneringen oproepen aan de schoolstrijd in de vorige eeuw. De burge
meester en één der wethouders gaven duidelijk blijk niet te willen rekenen 
met de rechten van de minderheid. Op zichzelf konden zij eerbied hebben 
voor het beginsel van andersdenkenden. Persoonlijk waren zij echter tegen 
christelijk onderwijs en achtten zij het een ramp voor ons volk, dat de 
kinderen reeds in hun eerste schooljaren vertrouwd worden gemaakt met 
de gedachte, dat het onmogelijk is om samen op te trekken. Deze persoon
lijke mening gaf bij hen de doorslag. Voorzover het van hen afhing, zou
den zij, tenzij de wet er toe verPlicht elke medewerking aan de stichting 
van een christelijke school weigeren! De andere wethouder vond het nodig 
nog even te wijzen op de "verschrikkeliJke baldadigheid" van de kinderen 
van de bijzondere school. Van het openbaar onderwijs had hij op dit punt 
nog nooit klachten gehoord. 

. Wij kunnen het hierbij laten. Deze enkele opmerkingen zijn een vol
doende bewijs, dat het christelijk onderwijs, althans in Utingeradeel, van 
de Partij van de Arbeid weinig goeds heeft te wachten. Wij mogen van 
geluk spreken, dat de Lager-onderwijswet 1920 er is. ' 

Anders zou er, als het van de heren socialisten in Utingeradeel afhing, 
in Nederland nooit één gesubsidieerde christelijke lagere school zijn ge-
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komen. Het voorstel van b. en w. om het gevraagde subsidie te weigeren 
werd, ondanks de goed gefundeerde bestrijding door de rechtse raads
leden, aangenomen met vier stemmen tegen 3:1). Behalve het A. RAid en 
de twee C. H. leden stemde één der P. v. d. A.-leden tegen. Laatstgenoem
de, kennelijk een doorbraak-man, vermocht niet met enkele woorden, die 
hij blijkens het raadsverslag heeft gesproken, zijn fractiegenoten iets bij 
te brengen van de in de Partij van de Arbeid "levende" pacificatie
gedachte. 

Wij zouden gemakkelijk nog enige gevallen kunnen noemen, die teke
nend zijn voor de wijze, waarop de Partij van de Arbeid ten aanzien van 
het kleuteronderwijs de pacificatiegedachte meent te kunnen verwezen
lijken 32). Beter lijkt het ons echter thans over te stappen naar het nijver
heidsonderwijs. Wanneer van protestants-christelijke zijde pogingen in 
het werk worden gesteld de achterstand in het aantal nijverheidsscholen 
in te halen, moet men daarbij niet al te zeer rekenen op de steun van 
de Partij van de Arbeid. Hetgeen zich onlangs in Franeker heeft afge
speeld, geeft daarvan een illustratie. 

De raad van Franeker kreeg op 27 Augustus j.l. te beslissen op een 
verzoek om een "noodzakelijkheidsverklaring" , af te geven voor de stich
ting van een christelijke ambachtsschool aldaar. In Franeker en wijde om
geving bestaat geen christelijke ambachtsschoo1. De dichtstbijzijnde is ge
legen in Dokkum. Daarentegen zijn er wel vier neutrale ambachtsscholen 
in de nabije omtrek, waarvan één gelegen op slechts acht kilometer van 
Franeker. Gezien het felt, dat 50 ro van de bevolking in het rayon Frane
ker voor zijn 'kinderen christelijk onderwijs verlangt, kan een christelijke 
ambachtsschool in Franeker dus stellig niet als een overbodige luxe wor
den aangemerkt, temeer niet omdat in verband met de industrialisatie in 
Franeker dringende behoefte bestaat aan lager technisch onderwijs. Men 
kan dan ook niet zeggen, dat het verzoek om bovenbedoelde noodzakelijk- . 
heidsverklaring in de gegeven omstandigheden niet op zijn plaats was. 
Toen het meerderheidsvoorstel van b. en w., strekkende tot inwilliging 
van het verzoek, in de raad in behandeling kwam, ontspon zich een uit
voerige discussie. Van de zijde der rechtse raadsleden werd met klem van 
redenen de noodzakelijkheid van een christelijke ambachtsschool in Frane-

. ker aangetoond. 
Gezien punt 11 van de resolutie, waarin wordt opgemerkt, dat in een 

gemeente met gemengde bevolking tot stichting van een confessionele 
nijverheidsschool naast de nijverheidsschool, die voor alle richtingen toe
gankelijk is, behoort te worden overgegaan, wanneer daartoe aanleiding 
bestaat in verband met de behoeften van het bedrijfsleven en/ofhet aan-

31 L De christelijke kleuterschool is er, zij het zonder gemeentelijke subsidie, toch 
gekomen in Akkrum! Begin September 1952 is zij gestart met 34 leerlingen. Het stemt 
tot verheuging, dat de voorstanders van het christelijk onderwijs in Akkrum na de 
ondervonden tegenwerking niet bij de pakken zijn gaan neerzitten. 

32) Wij denken bv. aan het socialistische Zaandam. In deze gemeente werd voor het 
jaar 1952 voor het bijzonder kleuteronderwijs f 40,- per leerling uitgetrokken en voor 
het openbaar f 170,- per leerling I Niettemin wás de heer W. Thomassen, burgemees
ter van Zaandam, één van degenen, die zich haastten om Dr Al (één van de door
gebrokenen uit de K. V.P. en lid van de Pacificatie-commissie) gerust te stellen, toen 
deze n. a. v. een luid applaus, volgend op de verdediging van de openbare school, op 
het j.l. gehouden Onderwijscongres verklaarde, dat het wel eens zou kunnen gebeuren, 
dat hij wegens de schoolkwestie uit de partij zou moeten treden. . 
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bod van leerlingen, mede aandacht geschonken aan de economische zijde, 
had men mogen verwachten, dat de P. v. d. AAractie in de raad van Fra~ 
neker volgaarne zou willen meewerken aan de totstandkoming van een 
christelijke ambachtsschool aldaar~ Het tegendeel was echter het geval. 
Eén der P. v. d. A.-Ieden, hoewel de noodzakelijkheid van een ambachts~ 
school in Franeker erkennende, verklaarde ronduit niet' in te zien, waar
om het een christelijke ambachtsschool zou moeten zijn en zag de nood~ 
zakelijkheid van christelijk nijverheidsonderwijs niet in. Hij wilde een 
ambachtsschool "voor allen". Een ander lid van de P. v. d. A. verklaarde, 
gezien de--structuur der bevolking, niet te kunnen voelen voor een protes
tants-christelijke school, welke baas in eigen' huis is. Er moest naar zijn 
mening meer onderling begrip zijn in plaats van hokjesgeest. Als voor
beeld stelde hij de doorbraak, die in zijn partij "als een wezenlijk bestand
deel groeiende zou zijn!" 

Wij behoeven hieraan niets toe te voegen. Het voorstel van b. en w., 
de noodzakelijkheidsverklaring af te geven, werd aangenomen met 7 stem
men voor (A. R., C. H. en twee K. V. P.) en 6 stemmen tegen. Behalve 
de communist en de V.V. D.er stemde de gehele fractie van de P. v. d. A. 
(vier man) tegen! 

Dat de raadsleden van de P. v. d. A. in Franeker weinig geven om het 
Beginselprogram van hun partij (en waarschijnlijk nog minder om het
geen deze partij in een resolutie heeft vastgelegd), kwam twee weken later 
duidelijk aan het licht, toen in de Franeker raad een verzoek van de 
plaatselijke afdeling van de C. B. T. B. om afgifte van een noodzakelijk
heidsverklaring voor de stichting van een christelijke landbouwhuishoud
school in behandeling kwam. De heer T. Wever (A. R.) bestreed uitvoerig 
het afwijzend standpunt, hetwelk ter zake door de fractie van de P. v. d. A. 
was ingenomen. Toen de heer Wever opmerkte, dat deze fractie daarmee 
handelde in strijd met haar eigen Beginselprogram (vergelijk noot 11), 
interrumpeerde één der leden van de P. v. d. A.: "Dat doen wij ook en ik 
schaam mij niet dat te verklaren. Ik wil daar ook voor staan." Dit voor
val is wel tekenend voor de eenheid in de Partij van de Arbeid, wanneer 
het gaat om de belangen van het bijzonder onderwijs! Het lijkt ons vooral 
voor de doorbraakmannen in deze partij zeer nuttig te weten, hoe het 
in Franeker is toegegaan 33). 

Wanneer men denkt, dat het systeem van objectieve, wettelijke normen, 
zoals dit in de Lager-onderwijswet 1920 is vastgelegd, er borg voor is, 
dat de ,weg van besturen, die tot stichting van een lagere school wensen 
over te gaan, altijd over rozen loopt, vergist men zich. Er blijken in den 
lande altijd nog raadsleden te zijn, die niet schijnen te begrijpen, wat 
financiële gelijkstelling, gebaseerd op objectieve, wettelijke normen, eigen
lijk inhoudt. En het is heus geen zeldzaamheid, als men onder deze heren 
ook socialisten aantreft. Hetgeen zich in de loop van 1952 in Oosterhesse
len (Dr.) heeft afgespeeld, is daarvan een duidelijk voorbeeld. 

Het bestuur van de 'Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder
wijs te Langerak, gemeente Oosterhesselen, diende overeenkomstig arti-

33) Het voorstel van b. en w., de noodzake1ijkheidsverklaring voor de christelijke 
landbouwhuishoudschool te weigeren, werd aangenomen met 8 stemmen voor en 5 tegen. 
De twee K.V.P.ers, die ten aanzien van de ambachtsschool reeds een weifelende houding 
hadden aangenomen, kozen ditmaal de linkse zijde. Weinig bewonderenswaardig ! 
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kèl 72 der L.o.-wet 1920 bij de raad een schoolstichtingsaanvrage in. De 
aanvrage voldeed aan de wettelijke vereisten. De meerderheid van het 
college van b. en w. stelde derhalve voor de aanvrage in te willigen. De 
P. v. d. A.-wethouder wist echter de in meerderheid linkse raad te over
tuiging, dat het bestuur in zijn verzoek niet ontvankelijk moest worden 
verklaard 34). Dat de subjectieve inzichten des heren wethouders hierbij 
een overheersende rol speelden en de door hem gebezigde argumenten voor 

-het merendeel de in het geding zijnde aanvrage niet raakten, ontging blijk
baar aan de P. v. d. A. en de V. V. D. raadsleden. Het bestuur ging tegen 
het raadsbesluit, houdende niet-ontvankelijkverklaring van zijn verzoek, 
in beroep bij Gedeputeerde Staten en verkreeg, hetgeen te verwachten 
was, alsnog de gevraagde medewerking. Niettemin wist de P. v. d. A.
wethouder de linkse broeders in de raad te bewegen zijn voorstel, tegen 
de beslissing van Gedeputeerde Staten in hoger beroep te komen, te onder
steunen. Kan de stichting van een bijzondere school niet absoluut worden 
verhinderd, dan moet men toch in elk geval trachten de totstandkoming 
van zulk een school zo lang mogelijk tegen te houden I Dit was blijkbaar 
het socialistisch parool in Oosterhesselen. 

Wij zouden gaarne nog enige illustraties geven van de ijver, waarmee 
de leden van de Partij van de Arbeid in de vertegenwoordigende lichamen 
de belangen van het bijzonder onderwijs somtijds (of is "dikwijls" mis
schien beter?) menen te kunnen dienen. De plaatsruimte daarvoor ont
breekt echter. De lezer kan er evenwel van overtuigd zijn, dat de drie 
genoemde gevallen niet op zichzelf staan. 

Alvorens dit artikel te besluiten, willen wij nog enkele opmerkingen 
maken. 

In de eerste plaats menen wij in het voorgaande duidelijk te hebben aan
getoond, dat de resolutie niet meer inhoudt dan een erkenning van de 
grondgedachte der pacificatie: het recht der ouders om te bepalen, op 
welke geestelijke grondslag hun kinderen zullen worden opgevoed. Tot 
een erkenning van de financiële gelijkstelling als een onmiddellijk uit 
de aanvaarding van die grondgedachte voorvloeiená recht komt het in 
de resolutie niet. Zover heeft men kennelijk niet willen gaan. Het streven 
naar verwezenlijking van de plangedachte op het terrein van het onder
wijs is daarvoor een voldoend bewijs. Planning is immers in wezen diri
gisme en derhalve zeker in strijd met het begrip "geestelijke vrijheid". 

Wat hebben de ouders aan hun rechten, die toch in de vrijheid van 
onderwijs, d. w. z. in de geestelijke vrijheid, zijn gefundeerd, wanneer de 
overheid die rechten gaat realiseren op een wijze, die met het beginsel van 

, vrijheid van onderwijs in strijd is? Wat komt er terecht van de erkenning 
dier rechten, wanneer de ouders genoodzaakt zijn hun kinderen te zenden 
naar een school met federale structuur of een compromis-school, die zij 
voor hun kinderen niet wensen? De vrijheid van onderwijs, die in de 
resolutie in beginsel wordt erkend, wordt in dezelfde resolutie door de 

34) Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek was in de gegeven omstandigheden 
volkomen misplaatst. De schoolstichtingsaanvrage was een verzoek in de zin van 
artikel 72 der wet,' zodat het bestuur in zijn verzoek ontvankelijk was. Zou de aan
vrage niet aan de wettelijke vereisten hebben voldaan, dan had de gevraagde mede
werking geweigerd moeten worden. 
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wijze waarop de pacificatiegedachte daarin wordt uitgewerkt tot een zin
ledIge leuze gemaaJti. De resolutie heeft daardoor in wezen \ haar waarde 
verloren. Aan de vrijheid van onderwijs wordt geen recht, doch slechts 
een concessie gedaan 36). Een concessie ter wille van de doorbraakmannen 
in de partij ! 

Onze tweede opin~rking sluit onmiddellijk aan bij de eerste. Zij betreft 
de doorbraakgedachte. De gehele resolutie is één weerspiegeling van deze 
gedachte. Men wenst de doorbraak ook op school. Evenals men in één 
politieke partij elkaar tegensprekende levensovertuigingen bij elkaar wil 
brengen, wil men dat ook doen op de school. Men tracht het onverenigbare 
met elkaar te verenigen (de compromis-school I). Dat is onmogelijk. De 
christelijke school verliest daardoor het haar eigen karakter, waar het 
in de schoolstrijd juist om ging. De mannen van de doorbraak, die be
weren nog voorstander van de christelijke school te zijn, zullen daarom 
op den duur hetzij zich in de Partij van de Arbeid niet meer thuis voelen, 
hetzij moeten erkennen, dat zij een christelijke school voorstaan, die in 
wezen niet christelijk meer is. 

Tenslotte willen wij nog even terugkomen op het artikel van de heer 
Mensink in De Gemeente, waaruit wij bij de aanvang van onze beschou
wingen een gedeelte citeerden. Voor afzonderlijke, confessionele politieke 
partijen zou er volgens de heer Mensink sinds 1917, toen de financiële 
gelijkstelling voor het lager onderwijs in de Grondwet werd vastgelegd, 
geen reden van bestaan meer zijn. De scheidslijnen in ons politieke leven 
liggen naar zijn mening reeds lang op sociaal en economisch terrein en 
niet op dat van de onderwijsverhoudingen. De Partij van de Arbeid zou 
dit hebben bewezen - als wij het goed zien - door de "harmonieuze" 
samenwerking tussen de principiële voorstanders van openbaar onderwijs 
en de principiële voorstanders van bijzonder onderwijs, die op het Onder
wijscongres werd tentoongespreid. 

Wij moesten wel even glimlachen, toen wij dit lazen. De heer Mensink 
meent blijkbaar de principiële voorstanders van het bijzonder onderwijs 

_allen in de Partij van de Arbeid te kunnen samenbrengen. Dit is wel een 
bewijs van gebrek aan realiteitszin. Of zouden de geruchten uit Akkrum, 
Franeker, Oosterhessel~ en andere plaatsen, waar nog talloze voorstan
ders van bijzonder onderwijs zijn te vinden buiten de Partij van de 
Arbeid, niet tot hem zijn doorgedrongen? De feiten zijn er om te bewijzen, 
dat hij zich schromelijk vergist, als hij meent dat de schoolstrijd ten 
einde is. Veeleer is deze strijd in een nieuwe phase gekomen, omdat er nog 
teveel Nederlanders zijn (althans méér dan de Partij van de Arbeid lief 
is), die er op staan, dat hun rechten niet alleen worden erkend, doch ook 
geëerbiedigd en gehandhaafd. Met Gods hulp zullen zij daarom .zo nodig 
opnieuw een strijd voeren, niet in de Partij van de Arbeid, doch in een 
partij, die krachtens haar beginsel metterdaad voor de rechten der ouders 
opkomt. 

* 
36) IUustratief is in dit. verband de volgende passage, die in het Pacificatie-rapport 

voorkomt, wanneer gesprokén wordt over de compromis-school: "De bedoeling van 
deze scholen is dus om tot de uiterste grens van het mogelijke recht te doeu. aan de 
opvattiu.gen van de diverse bevolkingsgroepen op de plaatsen, waar samengaan nood
zakelijk is." 
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VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID IN ·~EN VRIJE 
SAMENLEVING? 

DOOR 

D. W. ORMEL 

Het zal eerst de historieschrijver der toekomst gegeven zijn een eniger
mate afgerond antwoord te geven op de vraag, welke invloed de wer~loos
heidsperiode van de jaren dertig heeft uitgeoefend op het maatschappelijk 
en politiek gebeuren der volgende decennia. Ons wil het voorkomen, dat 
die invloed bezwaarlijk te overschatten valt. 

Dat is geen wonder. Werkloosheid is een 'der grootste sociale euvelen, 
zo niet het allergrootste. Kan men ingeval van ziekte, ongeval, invaliditeit 
en ouderdom volstaan met het verschaffen van een inkomen, eventueel 
gepaard gaande met geneeskundige verzorging, bij werkloosheid is de ge
troffene daarmede niet geholpen. Wil hier het begrip "sociale zekerheid" 
zin hebben, dan zal deze slechts kunnen worden gerealiseerd door het 
verschaffen van productieve en zinvolle arbeid. Dit immers is het juist, 
wat de jaren dertig ons hardhandig aan het verstand hebben gebracht: 
dat de mens om als mens te kunnen leven meer nodig heeft dan brood. 
Zonder arbeid kan het menselijk leven niet tot volle zin en wasdom konten. 

Het behoeft dan ook niet te verbazen, dat de bevordering der werkge
legenheid een belangrijke plaats inneemt bij het streven naar sociale zeker
heid. De Engelsman William H. Beveridge, wie men gevoegelijk het vader
SChàp van de sociale zekerheidsgedachte kan toekennen, verstaat daaronder 
naast een systeem van kinderbijslag en een nationale gezondheidsdienst 
"het beho~d van werkgelegenheid". Hierbij valt op te merken, dat hij 
"sociale zekerheid" definieert als "zekerheid van het individu, gegaran-
deerd door de staat" 1)., ' 

Als in 1941 in het "Atlantic Charter" Roosevelt en Churchill de oorlogs
doeleinden formuleren, wordt daarbij in de "vrijwaring van vrees" mede 
stelling genomen tegen het gevaar van de werkloosheid. In artikel 55 van 
het Charter der Verenigde Naties heet het, dat naast een hogere levens
standaard en sociale en economische vooruitgang, ook de volledige werk
gelegenheid zal worden bevorderd. En in de "Algemene Verklaring van 
de Rechten van de Mens", die op 10 November 1948 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties werd aanvaard, werd vastgelegd 
"het recht op arbeid en de bescherming tegen werkloosheid" 2). 

Deze volledige werkgelegenheid wordt door velen zo belangrijk geacht, 
dat zij van oordeel zijn, althans de indruk wekken, dat met het al dan niet 
slagen daarvan de democratische samenleving staat of valt. "Ik geloof 
niet" - aldus Van, Rhijn 3) - "dat onze democratie een herhaling van 
deze krachtproef" - nl. de massawerkloosheid van de jaren dertig - "zou 
overleven". En even verder: "Wij staan met de rug tegen de muur. Wij 
moeten de massa-werkloosheid overwinnen." 

:t) Full Empl()yment in alree s()ciety, a Report by William H. Beveridge, London, 
1944, blz. 11. . 

2) National and Internati()nal Measures lor lull EmPloyment, uitg. United Nations, 
Dec. 1949, blz. 5. 

3) Mr Dr A. A. van Rhijn Geleide Ec()nomie, Den Haag, 1946, blz. 70. 
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Deze uiting is ongetwijfeld bedoeld als een waarschuwing, het werkloos
heidsvraagstuk niet en bagatelle te nemen, doch daarmee volle ernst te 
maken. Toch zijn uitspraken als deze o.i. niet zonder gevaar, doordat zij 
de schijn kunnen wekken als zou een democratische samenleving haar zin 
verliezen, indien zij geen volledige werkgelegenheid zou kunnen garan
deren. Dit temeer, waar - wij komen daarop terug - althans ons land 
deze garantie niet kan verstrekken. 

Overigens kan geen weldenkend mens de ernst van het vraagstuk ont
kennen. Het kan dan ook alleen maar tot blijdschap stemmen, dat ook de 
economische wetenschap zich ermede heeft ingelaten. In dit verband moet 
worden genoemd Keynes' The General Theory of employment, interest 
and money. De bevordering der werkgelegenheid vormt wel de voor
naamste doelstelling van de conjunctuur-politiek. Op haar beurt beïnvloedt 
de conjunctuur-politiek in sterke mate de economische politiek onzer dagen. 

Het gevolg is geweest, dat de staat steeds meer een leidinggevende positie 
in het economisch leven heeft gekregen. Niet ten onrechte wordt gesproken 
over "een historische phase in de ontwikkeling van de moderne opvatting 
van de functies en verantwoordelijkheden van de democratische staat" 4). 

Alvorens de theorie der volledige werkgelegenheid nader te bezien, 
menen wij goed te doen vooraf de vraag te stellen of de staat inderdaad 
aan zijn burgers volledige werkgelegenheid kan garanderen. 

Kan volledige werkgelegenheid van overheidswege ~orden gegaran
deerd! 

Deze vraag is in haar algemeenheid niet voor beantwoording vatbaar. 
Of volledige werkgelegenheid van overheidswege kan worden gegaran
deerd, is voornamelijk van twee voorwaarden afhankelijk. In de eerste 
plaats moet het desbetreffende land geheel of nagenoeg geheel autarkisch 
zijn, dus onafhankelijk van het buitenland, in de tweede plaats moet zulk 
een land een volledig van staatswege geleide economie bezitten. 

In zulk een land kan - althans in theorie - werkloosheid worden uit
gebannen. De combinatie der productiefactoren - natuur, arbeid en kapi
taal - kan plaats vinden overeenkomstig het daarvoor van staatswege 
vastgestelde plan. De staat kan bepalen, welk deel van het maatschappelijk 
product zal worden bestemd voor de consumptie van de burger, welk deel 
zal worden aangewend voor investering. In dit systeem past geen vrijheid 
van consumptie, want dit zou het risico meebrengen, dat de vraag naar 
sommige goederen zou toenemen ten koste van die naar andere artikelen. 
Zou zich bv., uitgaande van een gelijkblijvende reële beloning, een vraag
verschuiving voordoen ten gunste van suikerwerk en ten koste van rook
artikelen, dan zou in de tabaksindustrie werkloosheid ontstaan. Evenmin 
kan vrijheid van beroepskeuze worden toegestaan. De arbeidskrachten moe
ten - hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks - worden gedirigeerd naar 
de plaats, die hun in het productieproces is toegedacht. 

Tenslotte moet dan zulk een land ook nog autarkisch of nagenoeg 
autarkisch zijn. Is dit niet het geval dan kan bv. door het teruglopen van 
de export werkloosheid in de daarvoor werkende ondernemingen ontstaan. 

Dit betekent dus dat Sovjet-Rusland inderdaad volledige werkgelegen-

4) National and International Measwres tor tuil Employment, blz. 5, 
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heid kan garanderen, omdat het èn zo góed als autarkisch is ~n een van 
staatswege geleide economie heeft. 

Het bovenstaande vindt bevestiging in een verklaring van de vertegen
woordiger van de Sovjet-Unie bij de· Verenigde Naties, luidende: "Er is 
geen werkloosheid in de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken en 
volledige werkgelegenheid van de bevolking is verzekerd" 11). Ook Polen 
beroemt er zich op in 1949 en 1950 geen werkloosheid te hebben gehad, 
doch integendeel te lijden te hebben gehad van een tekort aan arbeids
krachten. 

In de Verenigde, Staten van Noord-Amerika is wel aan de eerste voor
waarde: onafhankelijkheid van het buitenland, voldaan, doch niet aan de 
tweede: een van staatswege geleide economie. 

Voor ons land staat het er al heel slecht voor, daar aan geen der beide 
voorwaarden is voldaan. Een sterke afhankelijkheid van het buitenland" 
zowel voor de invoer van grondstoffen als voor de uitvoer van producten, 
gaat samen met een niet volledig van staatswege geleide economie. 

De kernvraag is dan ook, uitgaande van het grote belang van volledige 
werkgelegenheid, of deze laatste verenigbaar is met een democràtische 
sameqleving, waarin de essentiële persoonlijke vrijheden ~ewaarborgd zijn. 

Zijn volledigew2rkgelegenheid en persoonlijke vrijheid verenigbaar! 
Een vraag die - dunkt ons - de overweging alleszins waard is. 
Het mag wel merkwaardig worden genoemd, dat een Nederlands econo

mist dit blijkbaar een vraag vindt van slechts bijkomstige betekenis. Wij 
doelen hier op Drs (thans Prof. Dr) H. W. Lambers, die onderstaande 
redenering opzet 6). Hij deelt mede te hebben geluisterd naar een radiorede 
van Dr Th. van Schelven; waarin deze verklaarde, dat een voor de oorlog 
in Westerse landen gehouden uitgebreid onderzoek zou hebben aangetoond, 
dat een grote meerderheid drie wensen vooropstelde, nl. resp. bestaans
zekerheid, gezinsvorming en ontspanning. 

Lambers ziet daarin het bewijs, dat de theoretische economie zich terecht 
met het werkgelegenheidsprobleem zo intensief heeft beziggehouden. Dit 
zal er dan volgens hem toe moeten leiden, dat een groot deel der verant
woordelijkheid voor het economische leven bij de overheid komt te be
rusten. En even later vermeldt hij "dat een vèrgaande mate van overheids
ingrijpen het gevolg zal zijn.'" 

Maar ook de vrijheid krijgt haar kaarsje. "Maar vrijheid is een koste
lijk goed: vrijheid van consumptie, yrijheid van inkomensvorming, vrijheid 
van beroepskeuze, hebben ook hun plaats in het welvaartsbegrip. Zullen 
één of· meer dezer vrijheden moeten worden opgeofferd?" 

De schrijver besluit dan, dat het de taak der theoretische economie is, 
de wegen na te sporen, waarlangs de hoogste doeleinden zo worden ver
wezenlijkt, dat het eventuele verlies der secundaire welvaartsmotieven zo 
gering mogelijk wordt gemaakt. 

Wij kunnen hieruit niet anders concluderen, dan dat aan de full-employ
ment als "hoogste doeleinde" zonder meer de genoemde· essentieel-demo-

Cl) Problems 0/ Unemployment and I",/lation 1950 & 1951. Uitg. United Nations, 
1951, blz. 145. . 

6) Full employment i", de nieuwste Engelse Literatuur. Openbare les. bij de aan
vaarding tlan het. ambt 'Va", Lector in de Algemene Leer der Eco.nomie aan de N eder
landsche Economische Hoogeschool te Rl1fterdam op 15 luni 1946. Schi~dam, blz. 22/3; 
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cratische vrijheden ondergeschikt worden gemaakt en zo nodig mOeten 
worden opgeofferd. Daarbij tellen één of meer dezer vrijheden niet. Het is 
wel ontstellend, dat men om der wille van een economische theorie zonder 
meer bereid blijkt het democratisch bestel prijs te geven. 

Ter ere van Beveridge moet worden vermeld, dat hij het hier aanwezige 
probleem goed ziet en er zich niet met een Jantje van Leiden afmaakt. 
Het komt ook tot uitdrukking in de titel van zijn boek Volledige werk
gelegenheid in een vrije samenleving. Het gaat bij hem om het bereiken 
der volledige werkgelegenheid· zonder afstand te doen van andere· zaken, 
die zelfs kostbaarder zijn. Daarbij doelt hij op de essentiële vrijheden, 
waarvan in oorlogstijd afstand moet worden gedaan, doch die in vredes
tijd behouden moeten blijven 7). Kennisneming van zijn opvattingen is 
echter niet in staat, het vertrouwen in de verenigbaarheid van volledige 
werkgelegenheid met een vrije samenleving te versterken. 

Te denken geeft reeds, dat hij zich, wanneer hij wil aantonen dat dit 
ideaal bereikbaar is, beroept op de in de oorlogstijd opgedane ervaringen~ 
Dit toch behoeft niet te verbazen. Hier is immers de centrale leiding aan!' 
wezig, die als voorwaarde werd gesteld. Weliswaar meent Beveridge te 
kunnen aantonen, dat dit ook in vredestijd bereikbaar is, doch zijn betoog 
is niet overtuigend 8). Met een zekere spijtigheid constateert hij herhaalde
lijk, dat de volledige, werkgelegenheid in een totalitaire staat zoveel ge
makkelijker te verwezenlijken is dan in een democratische samenleving. 
Voorts wijst hij erop, dat het vraagstuk te meer ingewikkeld wordt, 
llaarmate meer op vrijheid voor de burger wordt prijs gesteld 9). 

De theorie der volledige werkgelegenheid. 
Bij de bespreking hiervan baseren wij ons voornamelijk op het reeds 

genoemde rapport, dat onder de titel National and international measures 
for fult emPloyment door een aantal deskundigen, waaronder de bekende 
Amerikaanse econoo~ Prof. J. M. Clark, is uitgebracht aan de secretaris
generaal van de Verenigde Naties. Het spreekt wel vanzelf, dat wij ons 
daarbij moeten beperk~n tot een korte weergave van de punten, die in het 
kader van ons betoog daarvoor in aanmerking komen 10). 

Er wordt een drietal hoofdoorzaken van werkloosheid onderscheiden. De ' -
eerste is het gevolg van gebrek aan complementaire kapitaalgoederen, zoals 
zij Noorkomt in onontwikkelde gehieden. Hier zijn wel arbeidskrachten -
veelal in overvloed - aanwezig, doch de fabrieken, machines en energie-
bronnen om hun productief werk te verschaffen, ontbreken. De tweede 
soort werkloosheid ontstaat door structurele factoren, waaronder hier wor-
den verstaan seizoenswerkloosheid en frictie-werkloosheid. De laatste is ) 
gevolg van de omstandigheid, dat de arbeidsmarkt niet geheel overzichte-, 
lijk is, zodat hv. een arbeider, die van werkgever verandert, niet steeds 
onmiddellijk ergens anders aan de slag kan komen. 

7) Beveridge, blz. 249. 
8) A. w., blz. 110-122. 
ti) A. w., blz. 188: "In a totalitarian self-sufficing community the qualitative adjust

ment of demand and supply is very simpIe. The demand in each industry can be kept 
stabIe or alternatively men can be directed from ODe industry to another. In a free 
community the probiem is -more complicated, in proportion to thc degree of freedom 
aDd independenee which it is desired to preserve for the citizens." 

10) Voor een uitvoeriger weergave van de inhoud van dit rapport zie men: Dr H. 
Thierry, Werkgelegenh,eidspolitiek in: Evangelie en Maatschappij van Mei en Juni 1951. 
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Als· derde en vO'O'rnaamste oorzaak van werkloosheid, zO'als zij in de 
geïndustrialiseerde landen voorkO'mt, wO'rdt genoemd het onvoldoende en 
onstabiel zijn van de effectieve vraag, waarO'nder wO'rdt verstaan de kO'O'p
krachtige vraag, zoals zij in de bereidwilligheid. O'm aankO'pen te verrichten 
tO't uitdrukking kO'mt. Hierover wO'rdt in het rappO'rt vO'O'rnamelijk ge
handeld. VO'lledige werkgelegenheid wQrdt in deze gedachtengang aanwezig 
geacht, indien de werkgelegenheid niet vO'O'r vergrO'ting vatbaar is dQO'r 
vermeeJ"dering van de effectieve vraag. M. a. w. aan een zekere seizoens
en frictiewerklO'O'sheid valt niet te O'ntkO'men. Beveridge nO'emt hiervO'or 
een werkloO'sheidspercentage van 3. 

Het eerste prO'bleem is dus dat van de O'nvO'ldoende effectieve vraag. Hoe 
, O'ntstaat zij? Ter beantwO'O'rding van deze vraag is een kO'rte uiteenzetting 

nO'odzakelijk. 
Uitgangspunt daarbij is, dat de O'ndernemingen in de landbO'uw en indus,. 

trie goederen vO'O'rtbrengen, die - veelal dO'O'r bemiddeling van de handel 
- aan de cO'nsument wO'rden verkocht. De prijs, die de cO'nsument betaalt, 
vO'rmt het inkO'men der O'ndernemingen, die dit inkQmen weer uitkeren 
aan de arbeiders, de directie en de aandeelhQuders. Deze besteden dit in
kO'men O'p hun beurt weer vO'O'r de aankO'O'p van goederen. ZO' O'ntstaat er 
dus een kringlQO'p, waardoor het geld, dienend ter betaling van de ge
kochte artikelen, van de CQnsument naar de producent gaat Qm als inkO'men 
weer bij de CQnsument terug te keren. Wat hier Qver goederen is gezegd, 
geldt uiteraard eveneens VQor diensten, die bankwezen, verzekeringswezen 
en handel bewijzen. 

ZO' eenvQudig al& het hier gesteld is, verlQO'pt het proces in werkelijk
heid echter niet. Het.is immers in de practijk niet zO', dat men zijn gehele 
inkQmen besteedt voor de aankQO'p van cQnsumptie-artikelen, die in het 
eigen land wQrden gefabriceerd. Een deel wQrdt bespaard, een ander deel 
wQrdt in de vO'rm van ·belasting aan de staat O'vergedragen; weer een ander 
deel wO'rdt gebruikt VQQr de aankQQP van geïmpQrteerde goederen. Anderer
zijds vloeit de vraag naar goederen en diensten niet alleen VO'Qrt uit de be
steding van het persO'Qnlijk inkO'men. Zij wO'rdt aangevuld dQQr de vraag 
naar goederen, die VQQr investering worden bestemd. VQQrts kQmt er O'O'k . 
van de zijde van de staat en van het buitenland vraag naar goederen. 

Het grQotste gevaar dreigt daarbij echter van de zijde van het sparen, 
dat zO'wel dQO'r persO'nen als dQor Qndernemingen kan geschieden. Er is 
geen moeilijkheid, wanneer de besparingen wO'rden O'vergedragen aan 
O'ndernemingen, die daarvQQr kapitaalgQederen (gebO'uwen, machines enz.) 
aankopen. Dan immers gebeurt er niet meer dan dat de vraag naar CQn
sumptiegQederen wordt vervangen dO'Qr die naar kapitaalgoederen. Er heeft 
slechts een Qverdracht van koO'pkracht (effectieve vraag) plaats, waardQor 
de geldQmlQop niet wordt verstQO'rd. 

Deze verstO'ring doet zich echter wel voor, indien de bespaarde gelden 
niet O'f slechts ten dele worden Qvergedragen aan Qndernemingen, die ze 
vO'or investeringsdoeleinden aanwenden. Gesteld, dat ieder N eder1ander 
het O'P een gegeven mO'ment in zijn hQQfd ZQU halen de helft van zijn in
kQmenin een O'ude kous te depQneren. Het gevO'lg ZQU zijn, dat de kQop
kracht tO't de helft zou teruglopen, zodat de aankQpen van cQnsumptie
goederen dienO'vereenkomstig zO'uden dalen. De fabrikanten zouden· geen 
vQldoende afzet vinden voor hun producten, faillissementen zO'uden aan'de 
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orde van de dag zijn, bedrijven zouden worden gesloten. Zodoende zou zich 
een ongekende werkloosheid doen gelden. 

N u, zo'n vaart zal het, vooral tegenwoordig, wel niet lopen. Maar het 
kan wel voorkomen, dat de besparingen en de investeringen elkaar niet 
volledig dekken. Dat ligt zelfs voor de hand. De besparingen zullen in 
opeenvolgende jaren veelal niet zoveel uiteenlopen. Met de investeringen 
kan dit echter wel het geval zijn. Of er geïnvesteerd wordt, hangt voor- ) 
namelijk af van de winstverwachtingen der ondernemers - en deze zijn \ 

, afhankelijk van de gang van zaken in het bedrijfsleven, afzetmogelijkheden ; 
enz. In sommige jaren zal er zodoende veel, in andere jaren weinig ge
investeerd worden. In vergelijking daarmee kan er dus soms te veel, sOmS 
ook te weinig bespaard worden. Nu pleegt zich wel een natuurlijke aan
passing te voltrekken, doch zij gaat gepaard met veel kapitaalverlies en 
vooral met werkloosheid. Bovendien bestaat er niet de minste garantie, dat 
het evenwicht komt te liggen op het niveau van de volledige werkge-
legenheid. . 

Dit gevaar doet zich vooral voor in een tijd van neergaande conjunctuur: 
De afzet van allerlei producten begint dan te stokken, zodat zich een zekere 
overproductie doet gelden. Dit roept een neiging tot prijsdaling in het 
leven. Over het algemeen zal er niet gedacht wO,rden aan het uitbreiden 
van bedrijven of het vestigen van nieuwe ondernemingen. Ook de nood
zakelijke vernieuwing van het machinepark zal ten gevolge van de terug
lopende afzet en de verminderende winst niet meer in voldoende mate ge
schieden. Het gevolg daarvan is, dat bv. machinefabrieken weinig of geen 
orders meer kunnen bemachtigen. Vanzelfsprekend bestaat er dan aller
minst behoefte aan nieuwe machinefabrieken en in het algemeen aan 
nieuwe investeringen in de kapitaalgoederensector. Onder deze omstandig
heden zullen de investeringsmogelijkheden sterk teruglopen, waardoor voor 
de gevormde besparingen onvoldoende emplooi kan worden gevonden. 
Bovendien zal door de daling der lonen en de ingetreden werkloosheid 
de koopkracht van de consument verminderen, hetgeen op zijn beurt tot 
gevolg heeft, dat ook de afzet van consumptiegoederen gaat stokken. Het 
gevolg moet zijn, dat zich in sterke mate het verschijnsel van de "tekort
schietende vraag" voordoet, zowel door het teruglopen van de koopkracht 
van de consument als door het feit, dat weinig of niet meer wordt ge
ïnvesteerd. 

Een depressie kan ook in het buitenland zijn oorsprong hebben. De 
effectieve vraag in het ene land beïnvloedt de economische positie van 
andere landen. Wanneer een land zijn export ziet verminderen ten gevolge 
van het teruglopen van de buitenlandse vraag, zal de economische/ activi
teit in het desbetreffende land daarvan de nadelige gevolgen ondervinden. 
In de eerste plaats zullen de exportindustrieën hierdoor worden getroffen, 
doch op haar beurt worden ook andere industrieën door de verminderde 
koopkracht getroffen. 

Dit geldt wel met name voor een land als het onze met zijn sterke 
afhankelijkheid van het buitenland. Zo kan een crisis in andere landen, met 
name de Ver. Staten van Noord-Amerika, voor ons land funest zijn. Tussen 
1929 en 1932 daalde het nationaal inkomen van de Ver. Staten met 52 %. 
Dit leidde tot een vermindering met 68 % van de aankoop van goederen 
en diensten en de investeringen in andere landen. Deze landen zagen der-
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halve hun uitvoer naar de Ver. Staten in belangrijke mate teruglopen. Het 
is duidelijk hoezeer dit de afzetmogelijkhederi voor de exportindustrieën, 
met name ook in West-Europa, beperkt, hetgeen van ontzaglijke invloed is 
op de economische positie van ons land. 

Het geneesmiddel tegen sie kwaal· van de tekortschietende vraag ligt 
voor de hand. Maatregelen dienen te worden genomen om de effectieve 
vraag te vergroten, waardoor de ondernemingen, die met werkloosheid te 
kampen hebben, weer volop kunnen gÇl.an, draaien en waardoor de uitge
stoten arbeidskrachten weer kunnen worden ingeschakeld. 

OVer de aard dezer maatregelen worde thans nader gehandeld . 

.... Maatregelen ter verhoging van de koopkrachtige vraag. 
Zoals we reeds opmerkten: gegeven de diagnose ligt de therapie hier 

voor de hand. Ingeval de effectieve vraag onvoldoende is moet zij door 
'vergroting, wil men "inspuiting" van koopkracht op het gewenste peil 
~worden gebracht. Daarvoor staat een uitgebreid instrumentarium ter be-
schikking. 

In de eerste plaats kan worden gemanipuleerd met de belastingen. Wan
neer in de sigarenindustrie werkloosheid heerst, kan men trachten door· 
verlaging der omzetbelasting op dit artikel de afzet te verhogen en de 
werkloosheid te verminderen. Is de werkloosheid min of meer over het 
gehele bedrijfsle:ven verspreid, dan kan men overwegen de omzetbelasting 
in haar geheel te verlagen. Dit toch zal tot prijsdaling leiden, welke prijs
daling op haar beurt de afzet zal stimuleren en dus de werkgelegenheid 
bevorderen. . 

Ook kan van de loon- en inkomstenbelasting gebruik worden gemaakt. 
Verlaging van de loonbelasting heeft tut gevolg, dat de werknemer meer 
geld in handen krijgt, waardoor hij dus meer kan besteden dan tot op dit 
tijdstip het geval was. Hij zal dus ook meer consumptiegoederen en/of 
duurzame verbruiksgoederen (meubilair e.d.) kunnen aanschaffen . 
. Het is daarbij niet onverschillig, hoe de tariefverlaging plaatsvindt. Zou 

men bv. de belasting over de inkomens boven bv. f 20.000,- verlagen, 
dan zou men het risico - in deze gedachtengang inderdaad een risico -
lopen, dat de vrijkomende gelden zouden worden bespaard. Welnu, dit 
gevaar kan worden bezworen door aan de lagere inkomens verlichting te 
verschaffen. Dan bestaat immers vrijwel de zekerheid, dat weinig of geen 
besparing plaats vindt, zodat het doel: de vergroting der effectieve vraag, 
wordt bereikt. Ook met de premies. ten behoeve van de sociale verzekering 
kan op overeenkomstige wijze worden gemanipuleerd. 

Hier liggen uiteraard grote mogelijkheden. Zo kan ook door subsidiëring 
van levensmiddelen, welke tot prijsdaling der betrokken artikelen leidt, de 
koopkracht worden verhoogd. 

De vraag zou kunnen rijzen, of de zekerheid be~taat, dat de overheid op 
het juiste moment over de nodige gelden beschikt resp. de uit belasting
verlaging voortvloeiende vermindering van inkomsten kan dragen. Ook 
daarvoor is een oplossing aanwezig. Zij wordt geleverd door de leer van 
de. z.g. cyclische budgetering, welke leraart, dat een per jaar sluitende 
begruting helemaal niet noodzakelijk is, ja zelfs ingeval van tekortschietende 
vraag schadelijk kan zijn. Wel dient de totaal-begroting over een gehele 
conjunctuur-cyclus (dus 7 à 10 jaar) .sluitend te zijn. Het ideaal is dan, 
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dát in een tijd van hoog-conjunctuur reserves worden gevonnd, teneinde 
die in een periode van laag-conjunctuur te besteden,doch idealen worden 
nu eenmäal niet altijd verwezenlijkt. Zijn er dan ook geen reserves beschik
baar, dan kan door geldschepping in de behoefte worden voorzien. 

Tot zover loopt alles van een leien dakje. De verhoogde koopkracht -
zo nodig door geldschepping ontstaan - richt zich uiteraard op de aankoop 
van consumptiegoederen. Maar als nu - zoals in een depressie het geval 
pleegt te zijn - de investeringen in sterke mate afnemen? Het antwoord • 
is, dat dan maatregelen moeten worden genomen .ter stimulering van de 
investeringen. Op welke wijze kan dat geschieden? 

Ook hiervoor zijn middelen aanwezig. 
De overheid dient over te gaan tot een krachtige en veelomvattende open

bare-werken-politiek. In het ideale geval heeft ze zich in de tijd van hoog
conjunctuur een zekere beperking opgelegd, zodat ze in depressietijd vol
doende objecten heeft, die op uitvoering liggen te wachten. De financiering 
kan, naar omstandigheden, uit leningen, belastingen of door geldschepping 
plaatsvinden. Wegen kunnen worden aangelegd, brugger gebouwd, woeste 
gronden in cultuur gebracht. Met name kunnen ook nog niet geïndustria
liseerde gebieden met belangrijke werkloosheid voor industrialisatie ge-
schikt worden gemaakt. . 

Deze openbare-werken-politiek heeft het voordeel, dat zij de werkge
legenheid rechtstreeks bevordert, zij het, dat zij, in tegenstelling met 
industrialisatie, geen blijvende werkgelegenheid schept. Deze politiek zal 
uiteraard des te meer slagen, naarmate een grotere sector van het econo
misch leven in handen der overheid is. 

Hoe staat het echter met de beïnvloeding der particuliere investeringen? 
Of er door particulieren geïnvesteerd wordt (!n in welke mate dit geschiedt, 
hangt immers af van de vraag, of de ondernemers afzet- en winstmogelijk
heden zien, of zij de beschikking kunnen krijgen over voldoende kapitaal 
en of zij het nodîge ondernemers-initiatief kunnen opbrengen. 

l)oeltreffende. maatregelen tot beperking der investeringen zijn zeer wel 
denkbaar. Men denke slechts aan credietcontrole. Indien dit nog niet vol
doende mocht zijn, kan men ook physieke controlemaatregelen toepassen. 
De .moeilijkheden liggen echter op het terrein van de vergroting <tr inves
teringen. En juist dit is van uitennate groot belang voor de vol1~e werk-
gelegenheid van een snel groeiend volk als het onze. , . 

Ook hiervoor weet men echter een oplossing. Zo wordt gepropageerd de 
vergemakkelijking van de financiering door het toestaan van allerlei crediet
faciliteiten. Voorts kan door middel van allerlei belastingmaatregelen. de 
investering aantrekkelijk worden gemaakt. De overheid kan voorts bepaalde 
garanties verlenen, terwijl oo~ - voorzover zich dat met een libera1isatie
politiek verdraagt - "opvoedende" rechten kunnen word,en geheven ten 
behoeve van jonge industrieën. Hier geldt echter uiteraard, dat men wel 
het paard naar de bron kan brengen, maar dat men het niet kan dwingen 
te drinken. 

Nog groter worden de moeilijkheden, wanneer de oorzaak van het terug
lopen der effectieve vraag in het buitenland lIgt, zoals dat in de jaren 
dertig het geval was. In dit verband wordt gewezen op de noodzakelijkheid 
van een sluitende betalingsbalánS, op de wenselijkheid de internationale 
investeringen meer regelmatig te. doen verlopen en de internationale handel 
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te stabiliseren. Hierbij worden aan internationale organen, zoals de Inter
national Bank for Reconstruction and Development en het Internationaal 
Monetair Fonds, bepaalde taken toegedacht. Wij kunnen hierop in dit ver
band niet nader ingaan. Er worde slechts op gewezen, dat het hier geen 
maatregelen betreft, die we in nationaal verband kunnen nemen. Hier 
worden in feite slethts desiderata genoemd, waarvan de vervulling niet in 
onze macht ligt. 

• In geval van stagnatie van de export, waarbij de mogelijkheid bestaat, 
dat zij van tijdelijke aard is, wordt subsidiëring van de. export-goederen 
op de binnenlandse markt aanbevolen. Deze subsidiëring zou dan geleide
lijk moeten worden verminderd en tenslotte ingetrokken, naarmate de 
export-mogelijkheden zich herstellen. Zo nodig zou door openbare werken 
de arbeiders tijdelijk werk moeten worden verschaft. Mocht de verwachte 
herleving van de export uitblijven, dan moet uiteraard een structurele aan
passing plaats vinden. 

Aanbevolen wordt dan de maatregelen, als hierboven aangestipt, in 
werking te stellen, zodra een bepaald nog aanvaardbaar werkloosheids
percentage wordt overschreden. Gepleit wordt voor zoveel mogelijk "in
gebouwde" maatregelen, d. w. z .. maatregelen, die een onderdeel voqnen 
van de economische politiek en automatisch in werking treden, zodra dit 
nodig is. 

Zijn de voorgestelde maatregelen doeltreffend? 
De vraag rijst, in hoeverre de aanbevolen maatregelen doeltreffend mogen 

worden geacht. Ter beantwoording daarvan vatten wij nog even samen, 
dat het om een drietal zaken gaat. In de eerste plaats om verhoging der 
koopkracht ter stimulering van de afzet, in de tweede plaats om beinvloe
ding der investeringen en tenslotte om maatregelen tot het ongedaan maken 
van storende invloeden uit het buitenland. 

In het eerste geval zijn de mogelijkheden ongetwijfeld het grootst. Toch 
zijn ook hier aanwijsbare moeilijkheden. In de sigarenindustrie is het nu 
gelukt de werkgelegenheid te bevorderen door verhoging der koopkracht 
i.c. de verlaging der omzetbelasting op dit artikel. Voor deze maatregel 
heeft men echter geen "full employment"-theorie nodig. Zij had ook door 
onze onwetende vaderen kunnen worden genomen. Bovendien is het wel-

. slagen niet bij voorbaat verzekerd. Wanneer de door belastingverlaging 
vrijkomende koopkracht zich niet op sigaren richt, maar bv. op boeken, 
zal de werkgelegenheid in de sigarenindustrie niet toenemen. 

In feite bestaat er alleen garantie voor een succesvolle werkgelegenheids
politiek, indien de geschapen koopkracht kan worden gericht op de bedrijfs
takken, waarin werkloosheid heerst, m. a. w. indien er geen consumptie
vrijheid bestaat. Bovendien moet men de productiefactoren volledig in de 
hand hebben, derhalve ook de arbeidskrachten kunnen dingeren naar de 
plaats, waar men ze nodig heeft. 

Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, zullen in een dynamische 
maatschappij steeds. "bottle-necks", knelpunten, optreden. Zo rijst de vraag, 
hoe men door koopkrachtverhoging de werkloosheid bv. in Zuid-Oost
Friesland kan opheffen. Kan men daar als bij toverslag fabrieken uit de 
grond doen rijzen? En wat zal het effect zijn, indien niet de geschoolde 
arbeidskrachten of de benodigde kapitaalgoederen beschikbaar zijn om de 



VOLLEDIGE WERKGELEGENHEID IN EEN VRIJE SAMENLEVnfG? 33 

productie, waarop de nieuwe koopkracht zichriéht, uit te. breiden? In dit 
geval blijft niet alleen de werkloosheid bestaan, doch wordt bovendien een 
inflatoire ontwikkeling ontketend. Men kan immers wel koopkracht schep
pen, doch men· kan in een democratische samenleving de consument niet 
dwingen ze te besteden op een wijze, die past in de werkgelegenheids
politiek. 

"Bottle-necks" - aldus Haberler 11) ~ "ontwikkelden zich in de in
dustriële structuur op verschillende punten met het gevolg, dat, indien de 
monetaire expansie toeneemt, in een steeds toenemende mate veeleer de 
prijzen dan de productie of de werkgelegenheid stijgen." 

In het eerder genoemde rapport wordt het inflatie-gevaar eveneens onder
kend. In dit verband wordt gewaarschuwd tegen overmatige vergroting der 
effectieve vraag. Voorts wordt gewezen op de mogelijkheid, dat, als gevolg 
van knelpunten de afzet van bepaalde goederen niet kan worden verhoogd, 
terwijl in andere sectoren nog grote werkloosheid heerst. Wat al te opti
mistisch wordt de verwachting uitgesproken, dat deze moeilijkheden zich 
alleen zullen voordoen bij plotselinge omschakeling van oorlogs- op vredes-
economie of omgekeerd. . 

Tenslotte wordt in het rapport uitdrukking gegeven aan de vrees, dat 
vakverenigingen, boeren- en werkgeversorganisaties, kartels en andere mo
nopolistische lichamen, door een opwaartse druk op de prijzen te oefenen,' ~ 
inflatie zullen veroorzaken. De desbetreffende paragraaf eindigt dan ook 
met de waarschuwing, dat, wanneer deze economische groepen - waar-
onder dus ook de vakorganisaties - niet voldoende zelfbeperking en ver
antwoordelijkheidsgevoel aan de dag leggen, de overheid maatregelen tot 
beteugeling van prijsstijging zal moeten nemen l!lI). 

Maar ook hier is de ondervinding de beste leermeesteres. Zweden wordt 
veelal ten tonele gevoerd als het proto-type van de landen met een ge
slaagde werkgelegenheidspolitiek ::1.3). 

Welnu, men ziet daar het inflatiegevaar als de nooit rustende belager 
van de-volledige werkgelt!genheid. Uit angst op de klip der deflatie. te stran
den, dreigt men met volle zeilen op de rots der inflatie te pletter te lopen. 

Om het inflatiegevaar dan weer te beteugelen, vervalt men van de ene 
maatregel in de andere. Er moet een rigoureuze prijsbeheersing worden 
ingesteld, de "zwevende koopkracht" moet worden wegbelast en vooral ook: 
er moet zijn een centrale, gecoördineerde loonpolitiek. Zo komt men linea 
recta terecht in een volledig geleide economie. 

Thans overgaande tot· de beïnvloeding der investeringen dient ermede te 
worden gerekend, dat voor ons land een voortgaande ononderbroken 
industrialisatie noodzakelijk is. En even gemakkelijk als het is de industria
lisatie af te remmen, even moeilijk is .het ze te bevorderen. Zijn de voor 
de afremming beschikbare middelen doeltreffend, ten aanzien van de instru
menten ter bevordering ervan moet dit te enenmale worden betwijfeld. 

Tenslotte is ons land in sterke mate afhankelijk van het buitenland, 
met name ook van Amerika. Op dit punt kunnen we slechts het beste 

/ hopen - we hebben het niet in de hand ons land storingvrij te maken 
tegenover het buitenland. 

11) Gottfried Haberler, Prosperity and Depression, New York, 1946, blz. 359/60. 
l!lI) Nat. and intern. Measures, blz. 41. 
13) Vgl. Wages Policy under Pull Employment door Erik Lundberg e. a., London, z.j. . I 
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. Al met al past tegenover het rapport wel enig sceptjcisme. Daarbij be
vinden we ons in onverdacht gezelschap. In het welvaartsplan van, het 
N.V.V. wordt daarover een verstandig woord gesproken. Het heet daar: 
"In het rapport van de Verenigde Naties wordt het conjunctuurverschijnsel 
meer vanuit de monetaire kant dan vanuit de goederensfeer beschreven. De 
conjunctuurschommélingen kunnen echter niet geheel uit monetaire oor
zaken verklaard en met monetaire middelen bestreden worden. Het wijd 
verbreide geloof aan de doeltreffendheid van monetaire maatregelen ter 
genezing van economische kwalen wordt in dit Welvaartsplan niet gedeeld. 
Op het gebied der conjunctuurpolitiek zou dit geloof een vaste basis heb
ben, indien de oorzaken van het conjunctuurverschijnsel uitsluitend in de 
monetaire sfeer gezocht moesten worden. Dat is echter niet het geval" 14). 

'. Het pleit wordt dan ook gevoerd voor "een directe beheersing vàn de 
investeringen in de hoogconjunctuur" en het desbetreffende hoofdstuk 
eindigt met de zinsnede: "Aanvaardt men de noodzaak van een doelmatig 
conjunctuurbeleid, dan moet men als consequentie geleide economie aan
vaarden" 15). 

En hier stuiten we op een belangrijke vraag. Heeft het Welvaartsplan 
van het N.V.V. gelijk als het zegt, dat een -doelmatige conjunctuurpolitiek 
alleen maar gevoerd kan worden, wanneer men consequent· geleide econo
mie aanvaardt of mogen we Beveridge geloven als hij ons voorspiegelt, 
dat volledige werkgelegenheid in een democratische samenleving kan wor
den verwerkelijkt? 

Waarbij wij er uiteraard van uitgaan, dat een consequent geleide econo
mie, zoals zij in het Welvaartsplan wordt gepropageerd, onverenigbaar is 
met een democratische samenleving. 

De werkgelegenheidspolitiek is totalitair. 
De voorgaande paragraaf heeft wel reeds aangetoond, dat de werkgele

genheidspolitiek van huis uit volstrekt totalitair is. Niets is haar heilig 
en niets is voor haar veilig. De sociaal-economische vraagstukken worden 
slechts van uit dit oogpunt bezien en het schijnt wel, of deze volledig in 
haar conjunctuurpolitieke zijde opgaan. 

Dat de fiscus nog een andere taak heeft dan het volvoeren van conjunc-
/ tuurpolitieke manipulaties, nl. het verkrijgen der middelen ter financiering 

der staatshuishouding - het schijnt niet al te zwaar te wegen. Dat de 
sociale verzekering ook nog ten doel heeft de verzekerden te besche~men 
tegen de calamiteiten des levens - het schijnt slechts van bijkomstige 
betekenis te zijn. Men zou in dit verband bv. de vraag kunnen stellen of 
een in het kader der werkgelegenheidspolitiek noodzakelijke premie-ver
laging moet leiden tot een dienovereenkomstige verlaging der uitkeringen. 

Dit kan - nog afgezien van het sociale bezwaar - kwalijk de bedoeling 
zijn, daar dan de door de premie-verlaging geschapen koopkracht prompt 
weer zou worden teruggenomen door vermindering der uitkeringen. Moet 
ook hier een cyclische budgeteringspolitiek worden gevolgd? Of moet de 
staat de tekorten financieren? 

Bij het raadplegen der full-employment litteratuur komt men dan ook 
elk ogenblik een oude bekende uit de geleide economie tegen. Zo vormt 

14) WelvCJlJrt$plan van liet N.V.V., blz. 158. 
116) A. W., blz. 159. 
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ook de goedkoop-geldpolitiek een integr~end deel van de politiek der vol
ledige werkgelegenheid 16). Als een natuurlijk en waarschijnlijk onvermij
delijk gevolg wordt genoemd het door de staat aanvaarden van een prijs
politiek 17). "Erkenning van de bezwaren tegen verplaatsing van arbeids
krachten betekent niet, dat er geen stappen zouden moete1.l worden onder
nomen"om de arbeid vloeibaar ("adaptable") en beweeglijk te maken 18). 
Elders wordt gesproken over de "organisatie van de arbeidsmarkt" als een 
voorwaarde voor de bereiking der volledige werkgelegenheid" 19). 

Toch gaat Beveridge het "behoud van de essentiële vrijheden" ter harte. 
Hij wijdt daaraan zelfs een afzonderlijke paragraaf, waarin hij er de nadruk 
op legt, dat het hem er om te doen is de volledige werkgelegenheid te 
bereiken in een vrije samenleving 20). 

Welke zijn nu de vrijheden, voor welker behoud hij een zekere bezorgd
heid aan de dag legt? Hij noemt: vrijheid van godsdienst, van mondelinge 
en schriftelijke meningsuiting, studie en onderwijs; vrijheid van vergade
ring en vereniging voor politieke en andere doeleinden, waarbij inbegrepen 
het tot stand brengen van een vreedzame wijziging in de regering; vrijheid 
van beroepskeuze en vrijheid van inkomens-besteding. 

Wij laten nu in het midden in hoeverre het werkelijk mogelijk zal blijken 
te zijn bovengenoemde vrijheden te bewaren. Wij maken er echter op 
attent, dat uitdrukkelijk uitgezonderd wordt de "vrijheid van een particu
liere burger om productiemiddelen te bezitten en voor .de aanwending 
ervan andere burgers tegen loon in dienst te hebben". Dat deze vrijheid 
niet tot de essentiële Britse vrijheden wordt gerekend vindt zijn moti-'. 
vering in de omstandigheid, dat slechts een zeer klein deel van het Britse 
volk van deze vrijheid zou hebben genoten. Een vreemde redenering I Als 
niet ieder van de vrijheid van vergadering gebruik maakt, is het dan 
daardoor geen essentiële vrijheid meer? 

Uit dit standpunt wordt de consequentie getrokken. Indien - aldus 
Beveridge - door ervaring of argument zou worden aa.ngetoond, dat af
schaffing van de particuliere eigendom der productiemiddelen nodig zou 
zijn voor volledige werkgelegenheid, zou deze afschaffing moeten worden 
tot stand gebracht. 

Het is alleszins gewenst deze uitspraak in het oor te knopen. De parti
culiere eigendom wordt daardoor gedegradeerd tot een kwestie van utiliteit 
en doelmatigheid I 

Loonpolitiek bij volledige werkgelegenheid. 
De opmerkzame lezer heeft bij de instrumenten, die ten behoeve van de 

volledige werkgelegenheid gehanteerd worden, de loonpolitiek gemist. Dit 
is inderdaad een bevreemdend verschijnsel. Wat ligt ter' vermeerdering 
van de effectieve vraag meer voor de hand dan verhoging der lonen? 

Het merkwaardige is echter, dat in het meervermelde rapport niet ge
pleit wordt voor loonsverhoging, doch veeleer daartegen wordt gewaar
schuwd. Ten aanzien van de vakverenigingen leeft - zoals reeds werd 
vermeld - de angst, dat zij - niet geremd door de vrees voor werkloos· 

16) Beveridge, blz. 337. 
1'1) A. W., blz. 201. 
118) A. W., blz. 87. 
19) A. 11'., blz. 190. 
20) A.w., blz. 21 e.v. 
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heid --= haar looneisen steeds meer zullen opvoeren, waardoor zij de be
kende spiraalbeweging in gang dreigen te zetten. 

Ook Beveridge laat zich in gelijke zin uit. Hij stelt vast, dat het recht 
van de loontrekkenden zich aaneen te sluiten voor het voeren van onder
handelingen over lonen, arbeidstijden en verdere arbeidsvoorwaarden ge
woonlijk wordt beschouwd als een wezenlijke Britse vrijheid; het betreft 
hier een oude en sterke traditie. Hij ziet echter het gevaar van de vicieuze 
spiraal. Hij komt dan ook tot de conclusie, dat bij volledige werkgelegen
heid de lonen naar recht en billijkheid behoren te worden vastgesteld. Dit 
kan niet zonder meer aan de onderhandelingspositie van werkgevers en 
werknemers worden overgelaten. 

Zolang de vrijheid van collectief onderhandelen wordt gehandhaafd -
voorwaar een veelzeggende zinsnede! - ligt op de onderhandelende par
tijen een grote verantwoordelijkheid. In verband hiermede wordt o. m. 
gepleit voor een arbitrage-clausule in de collectieve arbeidsovereenkomst 21). 

Om aan een getuige uit andere kring het woord te geven: The Economist 
'stelt vast, dat vrije collectieve onderhandelingen - dus het afsluiten van 
c.a.o.-en - slechts te combineren zijn met volledige werkgelegenheid door 
de boete te betalen van een onophoudelijke opwaartse spiraal van kosten 
en prijzen 22). 

En om wat dichter bij huis te blijven: het N.V.V. zegt kort en bondig: 
"De loonpolitiek kan in een stelsel van geleide conjunctuurpolitiek niet vrij 
blijven" 23). , 

De uitspraak van het N.V.V. heeft in elk geval dit voordeel, dat zij 
duidelijk is. Daarentegen treft de omzichtigheid, waarmee dit onderwerp 
door Beveridge, en meer nog in het rapport wordt behandeld. 

De oorzaak behoeft niet ver te worden gezocht. Beveridge wees er reeds 
op, dat de collectieve onderhandelingen een oude en sterke traditie vormen. 
In Amerika moge deze traditie jonger zijn, zij is er ongetwijfeld nog 
sterker dan in Groot-Brittannië. Voor de Amerikaanse vakbeweging is het 
recht tot het afsluiten van collectieve contracten heilig en onaantastbaar. 
Daaraan toch heeft zij haar opkomst en haar invloed te danken. De c.a.o. 
heeft dan ook voor de Amerikaanse arbeider een aureool, dat zij voor 
de West-Europeaan niet heeft. Zij is voor de Amerikaanse vakbeweging 
zowel symbool als waarborg van haar macht en haar verworvenheden. 

We zullen maar direct als voornaamste getuige oproepen niemand min
der dan William Green, de president van de American Fed~ration of 
Laber, de grootste der twee Amerikaanse vakcentralen. Wij zullen ons 
bepalen tot één zijner uitspraken, die aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat. Nadat hij heeft opgemerkt, dat de Amerikaanse onafhankelijk
heidsverklaring ten doel had de persoonlijke vrijheid, uit te oefenen door 
personen, handelend afzonderlijk dan wel in groepen, te verzekeren,' merkt 
hij op: "Daaruit volgt, dat het recht der arbeiders tot het vormen van 
vrijwillige organisaties voor het voeren van collectieve onderhandelingen 
onmisbaar is voor de bevordering van economische en sociale vrijheid" 24. 

21) A. w., blz. 199/20. , 
!12) The Economist van 9 Augustus 1952, blz. 322. 
23) Welvaartsplan van het N.V.V., blz. 164. Dit standpunt werd op het laatste congres 

van het N.V.V. nog eens zeer uitdrukkelijk onderstreept. 
24) The American Federationist, Juli 1952, blz. 16. 
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En elders heet het: "loon- en prijscontroles beperken de verantwoordelijk
heid en de werkingssfeer der vakverenigingen" 2J5). 

En tenslotte - het is te instructief om niet te vermelden - een aanhaling 
uit een nummer van het E.C.A.-orgaan ~). Daarin wordt een vergelijkend 
overzicht gegeven van de positie van de arbeider in de vrije Amerikaanse 
vakbeweging en in de vakverenigingen achter het ijzeren gordijn. Onder 
het hoofd "collectieve arbeidsovereenkomsten" vinden we de situatie in de 
vrije Amerikaanse vakbeweging aldus beschreven: "De arbeiders zijn vrij 

/ om met de werkgevers te onderhandelen over lonen en andere arbeids
voorwaarden." Daartegenover wordt over de vakverenigingen achter het 
ijzeren gordijn vermeld: "Model-c.a.o.-en worden op last van de regering 
opgelegd. De arbeiders mogen alleen voorstellen doen ten aanzien van 
kleine details." 

Het zou te ondeugend zijn de vraag te stellen, met welk systeem wij hier 
in Nederland de meeste verwantschap hebben. We menen wel, dat met het 
bovenstaande tweeërlei is aangetoond. In de eerste plaats, dat de conse- ' 
quentie van de volledige werkgelegenheid is de geleide loonpolitiek, zoals 
ook in Zweden is gebleken !l7). In de tweede plaats verklaart dit de zacht
zinnigheid, waarmee over de loonvorming wordt gehandeld. Tegen het 
manipuleren met de belastingen bv. rijst geen verzet; bij het manip~leren 
met de lonen vreest men zich de ongenade van de vakbeweging - met 
name de Amerikaanse - op de hals te halen. Vandaar, dat met enige om
zichtigheid om de hete brei wordt heengelopen, al is de achterliggende 
strekking onmiskenbaar. 

De ironie der geschiedenis: geen conjuncturele, maar structureele werk
loosheid. 

Zo had de economische wetenschap zich met voorbeeldige ijver opge
maakt ter bestrijding ener komende conjuncturele werkloosheid. De ironie 
der geschiedenis wil echter, dat de thans dreigende werkloosheid algemeen 
wordt beschouwd als te zijn van structurele aard. Daarover zijn alle ge-
leerden het eens. ' 

Ook minister Van den Brink heeft zich er indertijd inde Kamer in deze 
zin over uitgelaten, daaraan de optimistische conclusie vastknopend, dat de 
Overheid zeer wel wat kon doen ter bestrijding dezer werkloosheid. Ook 
in de Werkgelegenheidsnota van de toenmalige minister van Sociale Zaken 
valt hetzelfde geluid te beluisteren. Niettemin kon zij zich blijkbaar niet 
losmaken van de conjuncturele werkloosheid, waaraan de meeste aandacht 
wordt besteed. 

Een gunstige uitzondering vormt het Welvaartsplan van het N.V.V. met 
de verklaring: "Het Welvaartsplan stelt het gevaar van aantasting van de 
werkgçlegenheid door structurele oorzaken voorop" 28). 

In de volgende bladzijden wordt een goede analyse gegeven van de 
structurele moeilijkheden, waarvoor ons land zich gesteld ziet. Daarbij 
wordt gewezen op de aantasting' van de economische positie van West
Europa tengevolge van de twee wereldoorlogen. In de 1ge eeuw was 

2J5) A.o., November 1951, blz. 16. 
~) Trans-Atlantic from Office of Labor Advisors. E. C. A. Labor News Letter, 

Maart 1952, blz. 13. 
27) Vgl. Wages Poliey under lull employment. 
28) WelTJaadsplan TJan het N.V.V., blz. 14. 
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West-Europ~, met Engeland aan het hoofd, het economische en industriële 
middelpunt van de wereld. 

Gebieden overzee werden door Europees vernuft en kapitaal ontsloten. 
De belegde kapitalen stelden de meeste West-Europese landen, waaronder 
ook Nederland, in staat een deel van de invoer met de opbrengsten der be
leggingen te financieren. Deze positie verloor Duitsland reeds na de eerste 
Wereldoorlog. Na de tweede wereldoorlog ging zij voor de overige West
Europese landen en ook voor Nederland verloren. Vandaar de noodzake
lijkheid de export öp te voeren of de invoer te beperken en te vervangen 
door eigen productie. 

Voorts wordt gewezen op de opkomst van de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika, die West-Europa overvleugelden, alsmede de industriali
satie van Japan. Een en ander leidde tot een structuurcrisis van West
Europa. Nederland moet in de eerstvolgende periode 90% van zijn invoer 
door uitvoer dekken; dit dekkingspercentage schommelde voor de oorlog 
rondom de 70%. In het volgende hoofdstuk 29) wordt uitvoerig stilgestaan 
bij de toeneming der bevolking, waardoor de bevolkingsdichtheid steeg 
van 158 per km2 in 1900 tot 292 per km2 in 1947. 

In de inleidîng op het hoofdstuk "Conjunctuurpolitiek" 30) wordt onder
, streept, dat de werkgelegenheid in de eerste plaats door structurele gevaren 

wordt bedreigd. 
We mogen dus wel concluderen, dat de ons bedreigende werkloosheid 

van structurele en niet van cOIljuncturele aard is. Toch is alle aandacht ge
richt op de bestrijding van liatstgenoemde werkloosheid. De geesten kun
nen zich blijkbaar niet losmaken van de gebeurtenissen der jaren dertig, 
waarbij men er kennelijk van uitgaat, dat zij zich in dezelfde vorm zullen 
herhalen. Alsof de wereld van na de tweede wereldoorlog dezelfde zou zijn 
als die van daarvoor! 

Op deze absoluut eenzijdige verklaring van de mogelijke oorzaken van 
werkloosheid wordt ook gewezen door Hahn 31). 

Hij merkt op, dat er zoiets als een wet schijnt te bestaan volgens welke 
de economische theorie achter de feitelijke ontwikkeling aanloopt, zodat de 
gevaren, waartegen men het economisch leven wil beschermen, niet langer 
de werkelijke gevaren zijn en dat geheel nieuwe dreigen. "Economen 
schijnen" - aldus Hahn - "in dezelfde positie te verkeren als generaals, 
die hun voorbereidingen altijd voor de laatste inplaats van vorJi de volgende 
oorlog treffen." 

Maar ook meer progressieve figuren geven blijk van bezorgheid op dit 
punt. Van de Woestijne 32) is van oordeel, dat de "Keynesiaanse theorie" 
nog veel te veel de barsten en het vuil meedraagt van de depressietijd, 
waarin ze is ontstaan. Volgens hem hebben de z.g. Keynesianen een zo 
grote angst voor het niet-besteden van het geld-inkomen door de rijkeIl, 
dat zij zeer blij zijn als de staat in de gelegenheid is juist het omgekeerde 

, te doen, d.w.z. meer uitgeven dan aan belasting ontvangen wordt. 
;,Onze tijd" - aldus Van de Woestijne - "is dan ook in het geheel 

!19) A. W., blz. 23 e.v. 
00) A. W., blz. 153. 
1I1) L. Albert Hahn, De economie der demoralisatie. (Uitgave van het Comité ter 

bestudering van ordeningsvraagstukken), blz. 15. 
32) W. J. van de Woestijne, Vooruitgang van de theorie of theoretische vooruitgang, 

in: De Groene Amsterdammer van 6 Jan. 1951. 
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niet bang voor tekorten op de staatsbegroting 1 Maar hier wreekt zich o.i. 
het feit, dat de theorie van Keynes uit een depressieperiode stamt en dien~ 
tengevolge niet dan met de grootste voorzichtigheid in een toestand van 
full-employment mag worden toegepast." 

Inderdaad, de angst voor een tekortschietende vraag doet wat komisch 
aan in een tijd, waarin alles erop gericht is een overvloedige vraag te voor
komen resp. haar gevolgen ongedaan te maken. Wij wezen er reeds eerder 
op, hoe in Zweden over een tekortschietende vraag niet wordt gerept, doch 
een voortdurende strijd wordt gevoerd tegen het gevaar van inflatie. Een 
inflatie waarvan men de gevolgen door prijsbeheersing en fiscale maatregelen 
ongedaan tracht te maken. Ook de loonpolitiek - in Engeland, Zweden en 
ook hier - was erop gericht de lonen laag te houden, dus de effectieve 
vraag te verminderen. In dit verband moet ook worden gememoreerd de 
hier te lande toegepaste 5 % consumptieverlaging, waarbij de koopkracht 
niet op grond van een tekortschietende vraag werd verhoogd, maar integen
deel verlaagd. 

Het wil ons voorkomen, dat in de komende jaren het gevaar van inflatie 
een meer benauwend probleem zal vormen dan dat van de deflatie. Zo zal 
bij de huidige starheid der nominale lonen een onverhoopte vermindering 
van de welvaart per hoofd der bevolking slechts in de vorm van prijsstijging 
tot uitdrukking kunnen komen. 

Een gevaarlijke theorie. 
Dit alles zou op zichzelf niet zo belangrijk zijn, indien het hier slechts 

een academische vergissing betrof. Zij zijn meer gemaakt en zij zullen meer 
gemaakt worden. Het gaat hier echter om meer . dan een academische 
kwestie. Het is allerminst een onschuldig spel, dat hier wordt bedreven. 

We wezen er reeds op, dat voor de theorie der volledige werkgelegenheid 
niets heilig en niets veilig is. In haar naam wordt de fiscus gedenatureerd 
tot een instrument in de conjunctuurpolitiek. Zij heeft geen oog voor de 
waarde, die gelegen is in een loonvorming, welke gedragen wordt door de 
samenwerkende bedrijfsgenoten. Zij decreteert, dat de prijsvorming niet 
meer een weerspiegeling behoeft te vormen vari de betekenis van het pro
duct voor de behoeftenbevrediging. Alles wordt ondergeschikt gemaakt 
aan een veelgeprezen en hooggeloofde theorie der volledige werkgelegen
heid. Daarvoor is men bereid alles - hoe waardevol ook - op te offeren . 

Dit alles zou weliswaar nog niet aanvaardbaar, maar toch verklaarbaar 
zijn, wanneer vast stond, dat deze offers zin hebben. 

Het staat echter geenszins vast, ·dat het beoogde doel wordt bereikt. 
Voor ons land is dit zeker niet het geval. Integendeel, wij vrezen, dat de 
reglementering van het bedrijfsleven, zoals zij door de full-employment
theorie worelt geëist, allerminst geschikt is tot bestrijding der structurele 
werkloosheid. 

Wij staan immers voor de zware taak aan een~groeiend volk werk en 
brood te verschaffen. Dit kan in de omstandigheden, waarin ons . land ver
keert, slechts geschieden door een krachtige en nimmer verslappende in
dustrialisatie. En deze industrialisatie staat en valt met de vraag of er vol
doende afzet, d.w.z. exportmogeijlkheden, te vinden zullen zijn. Om deze 
beide zaken gaat het: om industrialisatie en export. 

Bij beide hangt veel af van het initiatief van ondernemers.en exporteurs. 
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Er mag dan ook geen initiatief verstikt worden en geen energie verloren 
gaan. Dat betekent, dat men met binding en reglementering van het be
drijfsleven uitermate voorzichtig moet zijn en dat men zich daarbij tot het 
allemoodzakelijkste dient te beperken. Teveel wordt het bedrijfsleven door 
de full-employment-theorie als statisch gezien, terwijl het, met name hier 
en nu, meer dan ooit dynamisch moet zijn. 

Een ander gevolg van de onjuiste visie is, dat de methoden tot het schep
pen van werkgelegenheid als indifferent worden gezien. Zo wordt ook in 
de Werkgeversnota, zonder enige onderscheiding te maken, gehandeld over 
openbare werken, defensie en industrialisatie, alsof het lood om oud ijzer 
zou' zijn, op welke wijze de werkgelegenheid wordt bevorderd. 

Dat is echter allerminst het geval. Wanneer men niet conjunctuur-poli
tiek-blind is, moet men oog hebben voor het feit, dat de structurele moei
lijkqeden, waarin ons land verkeert, tweeërlei aspect hebben. Het gaat om 
werk - inderdaad - maar ook om brood. Er moet gestreefd worden 
--.:.. zeer zeker - naar meer arbeidsgelegenheid, maar eveneens naar pro
ductieverhoging. Wordt dit laatste veronachtzaamd, dan· zal dit tot wel
vaartvermindering moeten leiden. Daarom moet de werkgelegenheid wor
den bevorderd op zodanige wijze, dat tevens de productie wordt ver
hoogd. 

Dat betekent, dat het ons allerminst onverschillig kan laten, op welke 
wijze de werkloosheid wordt bestreden. Opvoering van de productie ten 
behoeve van de defensie moge een onontkoombare noodzakelijkheid 
vormen, bedacht moet toch worden, dat zij niet welvaart-verhogend werkt. 
Bij de uitvoering van openbare werken is het allermim~t zo, dat maar luk
raak een of ander werk, louter omdat er arbeidsgelegenheid door wordt 
geschapen, dient te worden aangevat. Ook daar zal het economisch nut wel 
terdege moeten worden afgewogen. De voorkeur dient uit te gaan naar 
werken, zoals aanleg van wegen en kanalen en het bouwrijp maken voor 
de industrie, welke aan de industrialisatie dienstbaar kunnen zijn. 

Op de industrialisatie toch moet de werkgelegenheidspolitiek allereerst 
en allermeest gericht zijn. Alleen langs deze weg wordt niet alleen arbeids
gelegenheid geschapen, doch wordt ook de welvaart op directe wijze be
vorderd. Wordt het hiervoren gesignaleerde verschil niet gezien, dan be
staat er reden voor de vrees, dat niet alleen de werkloosheid, maar met 
haar ook de welvaart verdwijnt. 

Aan de industrialisatie dient dan ook de onbestreden ereplaats in de 
werkgelegenheidspolitiek te worden verzekerd. 

Samenvatting en conclusie. 
Volledige werkgelegenheid kan alleen worden gegarandeerd door een 

staat, die volledig of bijna. volledig autarkisch is en een centraal geleide 
volkshuishouding heeft. In Rusland, waar aan beide voorwaarden wordt 
'Voldaan, kan derhalve - althans in theorie - volledige werkgelegenheid 
bestaan. De prijs, die daarvoor wordt betaald, is echter hoog, te hoog: de 
persoonlijke vrijheid van de burger. moet ervoor ten offer worden gebracht. 

De Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn wel volledig of bijna 
volledig autarkisch, doch zij missen een centraal geleide volkshuishouding. 
Of in zulk een land volledige werkgelegenheid kan worden gehandhaafd, zal 
de toekomst moeten uitwijzen. Wel staat vast, dat in Nederland, waar aan 
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geen van beide voorwaarden wordt voldaan, geen volledige werkgelegen
heid door de staat kan worden gegarandeerd. 

De theorie .van de volledige werkgelegenheid richt zich op de bestrijding 
van de conjuncturele werkloosheid, zoals zij in de jaren dertig de wereld 
teisterde. Thans is er van een zodanige werkloosheid geen sprake. Er is 
geen algemene depressie, zoals destijds het geval was. De ons· thans be
dreigende werkloosheid heeft structurele oorzaken. Men denke daarbij aan 
de sterk veranderde positie van ons land in de wereld, alsmede aan onze 
snel groeiende bevolking. Voorts gaat de theorie uit van een "tekortschie
tende vraag", terwijl na de oorlog juist een voortdurende strijd tegen 
inflatie, tegen overvloedige vraag dus, moest worden gevoerd. 

Niettemin beheerst de theorie der volledige werkgelegenheid het econo
misch denken, en veelszins ook de economische, politiek. Toepassing dezer 
theorie leidt tot binding van het economisch leven, die voor de bestrijding 
der structurele werkloosheid niet anders dan schadelijk kan zijn. Deze 
werkloosheid toch moet worden overwonnen door een op toeneming van 
de export, met name naar de dollar-landen, gerichte industrialisatie. Hier
voor is noodzakelijk dat het particuliere initiatief van ondernemers en 
exporteurs zich binnen redelijke grenzen ten volle kan ontplooien. Dit 
ver~ist een soepele, beweeglijke en snel reagerende economie, welke zich 
niet verdraagt met een geleide economie, zoals zij door de full-employment
theorie wordt geëist. Met name in ons land met zijn moeilijke economische 
positie moet elke kans gegrepen, elke mogelijkheid uitgebuit, elk initiatief 
ontwikkeld worden. 

We 'Wezen er reeds op, hoe Hahn niet ten onrechte beweerde, dat econo
men veelal in dezelfde positie verkeren als generaals, die hun voorberei
dingen altijd voor de laatste in plaats van voor de. volgende oorlog treffen. 
We zouden op dit beeld nog even willen voortborduren door te stellen, 
dat men zich op een landoorlog voorbereid heeft, terwijl er een luchtoorlog 
dreigt uit te barsten. Dat betekent, dat de voor de landoorlog gesmede 
wapenen voor de luchtoorlog niet bruikbaar zijn. Erger nog: ten behoeve 
van de landoorlog is het schootsveld vrijgemaakt door het te ontdoen van 
de zich daarop bevindende gebouwen, die we ter beschutting tegen bom
bardementen zo hard nodig zullen hebben. Zo kan ook de overmatige en 
onnodige binding van het bedrijfsleven slechts schadelijk zijn voor de over-
winning van de structurele werkloosheid. ' 
- Wanneer men - zoals in het Welvaartsplan van het N.V.V. - niet 

gelooft aan de doeltreffendheid van monetaire maatregelen ter genezing 
van economische kwalen, betekent dit allerminst, dat men de monetaire 
bindingen verwerpt. Integendeel, deze worden dankbaar aanvaard als lig
gende in de socialistische lijn, doch daarenboven wordt gestreefd naar 
verdergaande maatregelen als investeringscontrole en deelneming van de 
staat in de investeringen, mede ter verschaffing aan de staat van econo
mische macht in 4et bedrijfsleven. "Aanvaardt men de noodzaak van een 
doelmatig conjunctuurbeleid, dan moet men als consequentie geleide econo
mie aanvaarden" 33). 

Wij men~n dan ook de titel-vraag:' volledige werkgelegenheid in een ' 
vrije samenleving?, welke formulering - maar'dan zonder vraagteken -
de· titel vormt van het boek van Beveridge, ontkennend te moeten beant-

83) Welvaartsplan, blz. 159. 
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woorden. Neen, volledige werkgelegenheid in de zin van gelegenheid voor 
zinvolle, productieve arbeid, kan niet van staatswege worden gegarandeerd, 
zolang men de democratische samenleving trouw wil blijven. Sterker nog: 
zelfs met prijsgeving van de democratie zou dit in een van het buitenland 
zo zeer afhankelijk land als het onze niet kunnen worden gegarandeerd. 

Betekent dit, dat ons de werkgelegenheid niet ter harte zou gaan ? Aller
minst! Wij willen voor geen andere groep onderdoen in bewogenheid en in 
de brandende begeerte aan het gevaar der werkloosheid paal en perk te 
stellen. Wij menen echter, dat een tot het noodzakelijke beperkte binding 
van het bedrijfsleven daarvoor èn principieel aanvaardbaar èn economisch 
doelmatig is. 

In een gebonden maatschappij is voor een vrije burger en dus ook voor 
een vrije arbeider geen plaats. En als het N.V.V. stelt 34

), dat "de vakbe
weging haar ontstaan dankt aan het verlangen naar een rechtvaardig aan
deel van de werlmemers in het nationale inkomen", dan is het verschil wel
licht getypeerd hierin, dat wij hier zouden spreken van een "rechtvaardige 
plaats in de samenleving". En op die plaats zal de arbeider - ook de 
arbeider- zich zoveel mogelijk dienen te kunnen ontplooien en zelf een zo 
groot mogelijke invloed dienen uit te oefenen op zijn eigen positie in het 
arbeidsproces. In de eerste plaats dan wel op zijn eigen loon en overige 
arbeidsvoorwaarden. 

Wat ons gevraagd wordt is: de prijs -geleide economie- te betalen, 
zonder dat de waar - volledige werkgelegenheid - geleverd kan worden. 
Het is geen daad van wijs beleid zulk een transactie aan te gaan! 

* 
ENIGE PROBLEMEN RONDOM DE WONINGVOORZIENING 

DOOR 

M. C. P. STAPELKAMP, ec. d1~s 

Over de woningvoorziening is de laatste jaren nogal het een en ander 
te doen geweest. De meningen liepen daarbij tamelijk ver uiteen. Het is 
dus alleszins gerechtvaardigd, een poging te wagen tot analyse van ver
schillende problemen, die op dit gebied liggen, om zo het gevoerde beleid 
op zijn mérites te kunnen beoordelen. 

In de eerste jaren na de oorlog was het· ongetwijfeld de materialen
positie, die de meeste moeilijkheden bij de woningvoorziening veroorzaakte. 
De behoefte aan bouwmaterialen was zeer groot, zowel voor herstelwerk
zaamheden als voor de nieuwe bouw. Vele van die materialen moesten en 
moeten uit het buitenland worden ingevoerd. Onze deviezenpositie was in 
die eerste jaren zeer zorgelijk, en het valt dus te begrijpen, dat men ook de 
invoer van bouwmaterialen aan beperkende bepalingen onderwierp en on
derhevig maakte. Men zou er op zijl\ hoogst over kunnen twisten of men 

34) A.w., blz. 9. 
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niet de invoer van andere, minder noodzakelijke goederen wat meer had 
kunnen beperken ten gunste van de invoer van bouwmaterialen, doch waar 
de deviezenpositie inmiddels zeer verbeterde, en gebrek aan bouwmate
rialen nu geen rol meer speelt, kan men dit punt gevoegelijk verder laten 
rusten. Daar komt nog bij, dat in die eerste jaren na de oorlog het waar
schijnlijk toch niet mogelijk zou zijn geweest, op onbeperkte schaal te 
bouwen. De chaos waarin de oorlog ons land had achtergelaten moest 
worden opgeruimd, de arbeidsmarkt moest weer worden georganiseerd, de 
voor een wederopbouw op grote schaal noodzakelijke plannen moesten 
nog gemaakt worden enz. Er zijn dus genoegzame redenen, de eerste jaren 
na de oorlog als een aanloopperiode te beschouwen, waarin de weg werd 
vrijgemaakt voor een brede aanpak van het woningprobleem. 

Toen die periode eenmaal voorbij was, was er dus .alle reden, een vlot 
verloop van de woningbouw te verwachten. In die verwachting is men 
evenwel bedrogen uitgekomen. Wat waren daarvan nu wel de oorzaken? 

In het algemeen kan men zeggen, dat de grootste moeilijkheden gelegen 
waren in het punt van de financiering. Vóór de oorlog was het met die 
financiering tamelijk eenvoudig. Een belangrijk deel van de woningen werd 
toen in de vrije sector gebouwd, d.w.z. bouwondernemers bouwden voor 
eigen rekening en risico, en verkochten de woningen zowel aan personen 
en maatschappijen, die daarin hun geld belegden, als aan personen, die 
een woning voor eigen gebruik wensten. Daarnaast namen de woningbouw
verenigingen een deel van de bouw voor hun rekening. Daarmede was de 
zaak grotendeels klaar. 

Na de oorlog is dat radicaal veranderd. Men kreeg ook in de woning
bouw te maken met de algemene prijsstijging. De kostprijs van een woning 
kwam daardoor ver boven het vooroorlogse niveau te liggen. Dat was on
ontkoombaar, en het zou ook niet zo erg geweest zijn, wanneer de huren 
aan die verhoogde kostprijs zouden zijn aangepast. Maar dit gebeurde nu 
juist niet. De regering bond de huren aan het peil van 10 Mei 1940. Voor 
dit standpunt zijn natuurlijk wel motieven aan te voeren. We komen 
daarop hieronder nog wel terug. Maar een belangrijke rol speelde het feit, 
dat deze "huurpolitiek" mogelijk was door het speciale karakter der woning 
als duurzaam consumptiegoed. 

Men heeft wel gepoogd het voor te stellen, alsof de huurpolitiek een nor
maal onderdeel was van de gehele prijspolitiek. Doch bij alle andere goe
deren heeft men steeds de kostprijs als uitgangspunt voor de prijszetting 
genomen. Kostprijsverhogende factoren konden steeds worden doorbe
rekend. Dat moest ook wel, omdat anders de productie spoedig zou worden 
gestaakt, immers niemand kan gedurende langere tijd tegen verlies werken. 

Bij het "goed" woningen lag dat anders. Men kan de technische levens
duur van de huidige woningvoorraad, uitzonderingen (bijv. krotten) daar
gelaten, rustig op honderd jaar stellen. Nemen we aan, dat de gemiddelde 
leeftijd momenteel ongeveer dertig jaar is, dan is he~ dus nog gedurende 
zeventig jaar mogelijk de diensten van de woningen ter beschikking te 
stellen tegen een prijs, die in feite beneden de huidige kostprijs ligt, zonder 
dat dit in geldelijke verliezen tot uiting komt. Men wentelt namelijk het 
verlies af op de post onderhoud, door dit eenvoudig na te laten. Dat men 
daarmede roofbouw pleegt is wel duidelijk, doch de gevolgen daarvan open
baren zich pas na verloop van jaren. 
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Het rechtstreekse gevolg van het gevolgde huurbeleid was, dat het voor 
de bouwondernemers vrijwel onmogelijk werd, nog langer voor eigen 
rekening en risico te bouwen. Sl<tchts en~ele particulieren konden zich de 
weelde veroorloven, zich een zo dure woning voor eigen gebruik aan te 
schaffen. Ook het beleggen van kapitaal in woningen werd door het huur
beleid vrijwel onmogelijk, althans als men het voornemen had, ook nog enig 
voordeel van zijn belegging te trekken. Zodoende werd er in de zgn. vrije 
sector vrijwel niet meer gebouwd. Was vóór de oorlog het bouwen in de 
vrije sector hoofdzaak, en het bouwen door woningbouwverenigingen aan
vulling met een bepaald, sociaal doel, na de oorlog werd de zgn. woning
wet-bouw hoofdzaak, en particuliere bouw op zijn hoogst aanvulling. Wel
iswaar trachtte de regering de vrije bouw enigszins te stimuleren door 
financiële steun te verlenen, doch dit kon en kan slechts op beperkte schaal 
plaats vinden, door de grote lasten die daaraan verbonden zijn. 

In 1947 kwam zo de Financieringsregeling Woningbouw tot stand, die 
in 1948 werd gewijzigd. Bij deze regelingen werd bepaald, dat het Rijk 
voor woningen, waarvan een deel der bouwkosten als niet rendabel werd 
beschouwd, jaarlijkse bijdragen kon verschaffen, ten bedrage van de rente 
over de niet-rendabele bouwkosten, zoals die op dat moment zullen worden 
berekend. Bij een toeneming van de bouwbedrijvigheid kwam daardoor elk 
jaar een grotere last op het Rijk te drukken, en daarom kwam er in 1950 
een nieuwe regeling tot stand, de Premieregeling Woningbouw 1950. 
Daarbij werd bepaald, dat het Rijk voor de bouw van aan bepaalde eisen 
voldoende woningen een premie kon verlenen als bijdrage in de bouw
kosten. Deze premie werd slechts eenmaal verleend, en veroorzaakte dus 
geen jaarlijks aangroeiende lasten. 

Zoals reeds gezegd, in verband met de moeilijke positie van 's Rijks 
schatkist was de mogelijkheid voor deze steunverlening aan de particuliere 
bouw beperkt. De cijfers laten zien dat van de na-oorlogse bouw slechts 
ongeveer 30% particuliere bouw was (premiebouw enz. inbegrepen). Niet 
minder dan 70tfo was zogenaamde woningwetbouw. De gang van zaken 
hierbij is de volgende. De woningbouwverenigingen bouwen en beheren 
zelf de woningen. Het kapitaal dat nodig is wordt meestal verschaft door de 
gemeente. Indien nodig, verschaft het Rijk weer bijdragen en voorschotten 
aan de gemeenten. In de meeste gevallen was het zo, dat de gemeente de 
Rijksvoorschotten en -bijdragen doorgaf aan de woningbouwverenigingen. 
In de eerste jaren na de oorlog bleef de practijk zo. Toen echter de woning
bouw goed op gang kwam, werden ook deze lasten voor de schatkist zeer 
zwaar. Vandaar, dat de minister per circulaire van 16-7-1948 aan de 
gemeente meedeelde, dat de toekenning van voorschotten door het Rijk 
zeer beperkt werd, en dat de gemeenten ter voorziening in hun kapitaal
behoeften voor de woningbouw waren aangewezen op de geld- en kapitaal
markt. Nu zou dit op zich zelf niet zo erg geweest zijn, als inderdaad de 
gemeenten (en andere lagere overheidslichamen) vrij toegang gehad zouden 
hebben tot de geld- en kapitaalmarkt. Door de financieel-economische 
politiek van de regering echter was dit onmogelijk. Met name de rente
politiek vormde voor de gemeenten een belemmering bij de financiering. 

In en door de oorlog was de Nederlandse staatsschuld sterk toegenomen, 
en daarmede ook de last van rente en aflossing. Een lage rentestand was 
voor de minister dus zeer aantrekkelijk. Het was echter te verwachten, dat 
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terstond na de oorlog de vraag naar kapitaal sterk zou stijgen, en daarmede 
ook de rente. Om dit nu te ontgaan ging de minister van Financiën de 
financiële behoeften van het Rijk dekken door de uitgifte van schatkist
papier. Door zodoende de vlottende schuld te doen oplopen, hield hij de 
vraag op de kapitaalmarkt kunstmatig klein. Waar de gemeenten grote 
kapitaalbehoeften hadden vanwege de woningwetbouw (die ze nu immers 
zelf moesten financieren) bleef nog het gevaar van een te grote vraag be
staan. Om nu te voorkomen, dat zij wegens deze grote vraag een hoge 
rente zouden moeten (en willen) betalen, stelde de regering een rente
schema op voor de verschillende leningstypen, aan welk schema de gemeen
ten waren gebonden. Dit schema kwam echter niet overeen met het rente
verloop op de vrije markt, en het is dan ook enige malen gewijzigd. Het 

, gevolg van deze politiek was, dat de gemeenten op de kapitaalmarkt geen 
zaken konden doen. Toch moesten zij kapitaal hebben voor de bestrijding 
van de woningnood. Vandaar, dat men de gemeentelijke vlottende schulden 
voortdurend zag stijgen . 
. Om deze ongezonde toestand tegen te gaan, kwam in 1951 van regerings
wege de bepaling af, dat door het Rijk geen vergunning voor woningbouw 
zou worden verleend, tenzij de gemeente kon aantonen, dat financiering 
met langlopende eredieten verzekerd was. De toestand dreigde onhoudbaar 
te worden, en de gemeenten, die dagelijks met de ellende van de woning~ 
nood in aanraking kwamen, gingen toen weer naar andere wegen zoeken, 
om toch maar aan geld te komen. 

Men kreeg toen het verschijnsel te zien, dat de gemeenten bij de uitgiften 
van leningen allerlei bijzondere voorwaarden van de geldgevers accepteer
den, waardoor ze de leningen, die de officiële rentevoet hadden, toch aan
trekkelijk maakten voor het beleggend publiek. Men ging bijvoorbeeld door 
premieleningen speculeren op de goklust van het publiek. In andere ge
meenten betaalden ondernemingen het verschil tussen de officiële rente en 
de rente op de vrije markt, in ruil waarvoor zij dan voor hun personeel 
woonvergunningen kregen. In weer andere gemeenten maakte men gebruik 
van de mogelijkheden die de belastingwetgeving bood, om een lening voor 
bepáalde categorieën beleggers aantrekkelijk te maken (Vlaardingen en 
Arnhem). Velerlei variaties bleken hier mogelijk. Bij sommige echter kre
gen, naar de zin van de regering, de geldgevers te grote macht, terwijl ook 
het gevaar van plotselinge opzegging der lening dreigde (waardoor deze in 
wezen dus kortlopend was). Er kwam dan ook een circulaire, waarbij be
paalde leningstypen in den vervolge aan de gemeenten niet waren toege
staa,n. Zo ontstond als het ware een strijd tussen het vernuft de bestaande 
voÓrschriften te omzeilen, en dat ze te verscherpen, een strijd die uiteraard 
niet bevorderlijk was voor het respect voor overheidsmaatregelen. 

Tenslotte is men toen gekomen tot de Nationale woningbouw leningen, 
waarbij een beroep werd gedaan op de burgerzin van het volk om geld 
voor de woningbouw bijeen te brengen. Het succes daarvan was boven 
verwachting. Daarnaast stelde de regering een groot bedrag beschikbaar 
uit de geblokkeerde gelden van het Gemeentefonds (overschotten van vorige 
jaren). Via de Bank voor Nederlandse Gemeenten stelden ook de institutio
nele beleggers een groot bedrag beschikbaar, en zo kwam it;J.derdaad een 
zeer groot bedrag bijeen om de gemeenten uit de nood te helpen. 

· De vlottende schuld, die op 1 Januari 1952 nog .f 1.128.300.000,--
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bedroeg, was op 1 Augustus jl. gedaald tot f 698.900.000,-. Daarbij kwam 
nog het feit, dat onze betalingsbalans, in de Millioenennota voor 1952 nog 
als het zorgenkind bij uitstek beschouwd, in de loop van 1952 een grote, 
eigenlijk onverklaarbare verbetering te zien gaf. Bij een vrije rentestand zou 
dit hebben geleid tot een daling van de rente, nu, binnen het kader van de 
goedkoop-geld-politiek, leidde dit ertoe, dat het rentegamma effectief werd, 
dus dat de spanning tussen de officiële rente en de "vrije markt"-rente ver
dween. Daardoor kunnen de lagere overheidslichamen nu weer tegen de 
officieel toegestane rente zaken doen op de kapitaalmarkt, en men ziet dan 
ook geregeld aankondigingen van gemeentelijke emissies, voor woning
bouw en consolidering der vlottende schuld. 

Tot zover de geschiedenis. Nu dient men wel te bedenken, dat de Natio
nale Woningbouwleningen slechts eenmaal dienst kunnen doen, en dat het 
Gemeentefonds niet steeds overschotten van vorige jaren kan uitkeren. 
Voorts staat het nog helemaal niet vast, dat de verbetering van de be
talingsbalans van duurzame aard zal zijn. Voor een deel waren het slechts 
eenmaal voorkomende feiten, die de gunstige ontwikkeling bewerkten. Uit
stel van verschillende bewapeningsuitgaven werkte er ook aan mee. Dit 
laatste zal zeker ingehaald moeten worden. Of de internationale ontwikke
ling blijvend gunstig zal zijn voor onze betalingsbalans, is een open vraag. 
En dan komen we voor de vraag te staan of we, indien we voor soortgelijke 
moeilijkheden komen te staan in de woningvoorziening, op eenzelfde poli
tiek moeten terugvallen als in de achter ons liggende jaren gevoerd is, dan 
wel, of een radicaal andere koers moet worden gevolgd. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, is dus een juiste beoordeling van het gevoerde 
beleid nodig. 

Het eerste punt, waaraan we bij beoordeling van het gevoerde beleid 
aandacht dienen te schenken, is de volkomen veranderde verhouding tussen 
de particuliere bouw en de woningwetbouw, vergeleken bij vóór de oorlog. 

Bedroeg het aandeel van de particuliere bouw vóór de oorlog gemiddeld 
80 o/a, na 1945 is dit verminderd tot 30 à 35 %. Het overige deel komt 
voor rekening van de woningbouwverenigingen en, in verschillende vormen, 
van de gemeenten. De oorzaak daarvan gaven we reeds aan, namelijk het 
niet meer rendabel zijn van de particuliere bouw, terwijl de woningnood 
toch tot bouwen dwingt. Twee vragen doen zich daarbij voor. Allereerst 
de vraag, of deze toestand gewenst is. Luidt het antwoord daarop : neen, 
dan is de volgende vraag, hoe er in die situatie verbetering valt te brengen. 

Dus allereerst : is de geschetste situatie gewenst? Deze vraag bergt meer 
in zich, dan men ogenschijnlijk zou denken. Immers, het feit, dat ongeveer 
65 % van het totaal aantal te bouwen woningen gebouwd wordt door 
woningbouwverenigingen en gemeenten heeft ten gevolge, dat een steeds 
groter deel van de woningvoorraad in overheidsbezit komt. (In dit ver
band is het vermeldenswaard, dat steeds meer woningbouwverenigingen, 
o. a. om het onderhoud gemakkelijker te maken, hun bezit onderbrengen 
in stichtingen, waarin de gemeenten grote zeggenschap hebben.) 1 ) Met 
andere woorden, langs deze weg komt een geleidelijke koude socialisatie 

1) Bij de behandeling in de 2e Kamer van de begroting van Wederopbouw en Volks
huisvesting voor 1953 heeft ook Minister Witte op dit gevaar gewezen. Tevens sprak 
hij de hoop uit, in de loop van zijn ambtsperiode in deze toestand verandering te 
kunnen brengen. 

I 
'~, 
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van het woningbezit tot stand. Dat de P.v.d.A. dit toejuicht zal men ver
staan. In haar plan De weg naar Vrijheid lezen we dan ook: "Hoofdzaak 
in het bouwprogramma zal moeten zijn Woningwetbouw door Woning
bouwverenigingen en Gemeenten, samen in totaal voor rond 65 o/o van 
het bouwprogram." Het Welvaartsplan van het N.V.V. spreekt in gelijke 
geest. Motieven daarvoor zijn de vrees, dat er. anders niet ge.noefj arbei~ers
woningen zullen worden gebouwd, en het fett, dat de parbeultere bezttter 
het onderhoud niet op behoorlijke wijze verzorgt (hetgeen momenteel 
inderdaad het geval is). 

Beide punten zijn ernstig genoeg. De arbeiders hebben evenzeer recht 
op een hun passende woning als alle andere bevolkingsgroepen. En een 
duurzaam tekortschieten in het onderhoud zou een ernstige, onverant
woorde aantasting van de toch al zo kostbare woningvooraad betekenen. 
Zouden inderdaàd uitsluitend de particuliere woningbezitters voor beide 
feiten aansprakelijk zijn, er zou reden zijn, te overwegen, wat de overheid 
te dien aanzien zou moeten doen. De zaak ligt echter geheel anders. Naar 
onze overtuiging (die we hieronder nader op de realiteit hopen te baseren) 
zijn beide genoemde feiten een rechtstreeks gevolg van het financieel-econo
misch beleid der regering. Door het gevoerde huurbeleid wordt het in de 
vrije sector bouwen van arbeiderswoningen uit overwegingen van renta
biliteit vrijwel onmogelijk. En hetzelfde geldt voor het onderhoud, dat bij 
het huidige huurpeil en het zo sterk gestegen kostenpeil niet behoorlijk 
mogelijk is zonder dat men een redelijk lonende exploitatie in gevaar 
brengt. In de kringen der bouwondernemers (en ook daarbuiten wel) 
is men er vast van overtuigd, dat een redelijk huurpeil (redelijk met het 
oog op de exploitatie) de genoemde euvelen in grote mate, zo niet geheel, 
zal doen verdwijnen. Voorzover het onderhoud betreft, kan dit zelfs 
met cijfers worden aangetoond. Waar vaststelling van het huurpeil nu 
eenmaal nog steeds een regeringsaangelegenheid is, kan men dan ook be
slist niet de bouwondernemers verantwoordelijk stellen voor de ongetwij
feld bestaande euvelen. Daarvoor is de regering zelf verantwoordelijk, en 
zij zal deze bijkomende gevolgen van haar politiek dan ook moeten aan
vaarden. Een oplossing van dit probleem door middel van een beleid, dat 
voert tot geleidelijke koude socialisatie moet in ieder geval worden afge
wezen. 

Voor een beschouwing van de financieel-economische politiek hebben we 
een goed uitgangspunt in de Memorie van Antwoord van de minister van 
Financiën ter gelegenheid van de algemene beschouwingen over de Rijks
begroting voor 1952. Daarin geeft de minister een uiteenzetting over de 
door hem gevoerde rentepolitiek "Doel van het zogenaamde rentegamma" 
aldus de minister, "was niet het dicteren van een bepaald renteniveau. De 
eerste normen die te dien aanzien gesteld werden, waren in overeenstem
ming met het rendement van Overheidsfondsen ter beurze. Nu was natuur
lijk te voorzien, dat grote vraag op de kapitaalmarkt zou optreden. De 
kleine groep van grote geldgevers op die markt, had zich nauw aaneen
gesloten" 2

) en door de instelling van het rentegamma wilde de minister "de 
marktpositie van de vele honderden lagere Overheidsorganen tegenover dit 
gesloten front van geldgevers versterken. De Overheidsorganen konden 

2 ) Men denke hierbij aan het zgn. "beleggersfront", waarbij tot midden 1947 ook de 
Rijksfondsen (I) waren aangesloten. 
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elkaar nu geen onnodige concurrentie aandoen. Vooral daardoor werd het 
mogelijk, dat lagere Overheden, zowel als de Centrale Overheid in de 
eerste jaren na de bevrijding tot zeer grote bedragen tegen een matige 
rente nieuw geld hebben kunnen lenen, en hoogrentende schulden hebben 
kunnen converteren in lager rentende." Van 1946 tot half 1951 werd op 
basis van het rentegamma door de verschillende overheidsorganen voor 
7.223 millioen aan nieuwe leningen opgenomen, en voor 5.075 millioen aan 
leningen voor conversie 3). Dat is inderdaad geen kleinigheid, en het is 
dan ook wel zeker, dat daardoor een belangrijk bedrag aan rente is be
spaard geworden. Voorzover dit kapitaal diende ter financiering van de 
woningbouw had de lage rente mede tengevolge een verlichting van de 
exploitatie van de te bouwen woningen. 

Tot zover kan aan het betoog van de minister een zekere· mate van 
redelijkheid niet worden ontzegd. Maar er begonnen zich langzamerhand 
moeilijkheden voor te doen. We merkten reeds op, dat sedert 1948 de 
financiering van de gemeentelijke woningbouw (met name van de woning
wetbouw) hoofdzakelijk aan de gemeenten zelf werd overgelaten. Motieven 
hiervoor waren, allereerst, dat een veelheid van betrekkelijk kleine gemeen
telijke leningen, min of meer gelijkmatig over de tijd verspreid, op de 
kapitaalmarkt meer plaatsingsmogelijkheden had dan de veel grotere staats
leningen, die slechts met geruime tussenpozen geplaatst kunnen worden. 
Verder meende de minister, dat deze activiteit inzake de woningvoorziening 
een typische gemeentelijke activiteit diende te zijn, en tenslotte had het 
Rijk ten aanzien van de wederopbouw reeds zware financiële verplich
tingen, op grond waarvan de minister, in eerste instantie althans, meende 
te moeten volstaan met het verlenen van bijdragen voor exploitatietekorten. 
De gemeenten moesten dus een toenemend beroep gaan doen op de kapi
taalmarkt, hetgeen misliep. 

Keren we nu weer terug naar het betoog van de minister. "De toe
nemende moeilijkheden bij de financiering vielen samen met de gebeurte
nissen op Korea, of liever gezegd, waren er een gevolg van. Er vertoonde 
zich namelijk een zeer sterke inkrimping van het voor belegging in aan
merking komende aanbod van niet-risico-dragend kapitaal. In de tweede 
helft van 1950 en de eerste maanden van 1951 werd er bij de verschillende 
spaarinstellingen voor rond 370 millioen ontspaard. Daarenboven werd er 
bij de levensverzekeringsmaatschappijen een zeer aanzienlijk bedrag opge
nomen in de vorm van belening of afkoop van de polis. Deze gezamenlijke 
institutionele beleggers verzamelden voor het uitbreken van het conflict op 
Korea jaarlijks een bedrag van ongeveer 600 millioen aan besparingen. 
Het is aldus de minister dan ook wel begrijpelijk, dat de genoemde ont-· 
sparingen het aanbod van niet-risico-dragend kapitaal aanzienlijk deden 
inkrimpen. Dit nu was de oorzaak, dat de gemeenten en andere Overheids
organen voor de financiering van hun kapitaalsbehoeften niet meer op de 
kapitaalmarkt terecht konden." Met dit betoog achtte de minister de moei
lijkheden inzake de financiering dus volkomen verklaard. 

Niet ontkend kan worden, dat veel van dit alles waar is. Het conflict 
in Korea bracht aanzienlijke ontsparingen met zich mede. Dat de gemeen-

3) Vermeldenswaard is, dat reeds in de eerste helft van 1951, dus v66r het uit
breken van het Koreaanse conflict, vrijwel geen gemeentelijke leningen op de kapitaal
markt geplaatst werden, 
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ten steeds meer vlottende schulden aangingen, tot een tenslotte onverant
woorde hoogte, omdat ze op de kapitaalmarkt niet meer terecht konden, 
terwijl er toch kapitaal voor de woningvoorziening moest komen, is ook 
juist. Maar als de minister zegt, "dat met stelligheid ontkend moet worden, 
dat het rentegamma de oorzaak is geweest, dat de gemeenten niet op de 
kapitaalmarkt terecht konden", dan is er toch wel reden, zich af te vragen 
of dit wel juist is. 

Mede een gevolg van het Koreaanse conflict was, dat de betalingsbalans 
van ons land veel slechter werd. De grondstoffenprijzen stegen sterk, en 
de bewapening werd steeds hoger opgevoerd. De waarde van de import 
werd door deze beide feiten aanzienlijk hoger, terwijl de waarde van onze 
export niet in diezelfde mate kon stijgen, als gevolg van het speciale 
karakter van onze exportproducten. Zo werd dus de ruilvoet voor ons 
land ongunstiger, hetgeen automatisch een ongunstiger betalingsbalans met 
zich meebrengt. 

Deze achteruitgang van de betalingsbalans liet uiteraard de kapitaalmarkt 
niet onberoerd. De rentestand (op de vrije markt) begon te stijgen. Daaren
tegen bleef het rentegamma van de minister gehandhaafd, althans de eerste 
tijd. En wel werd het schema later enkele malen gewijzigd, doch deze 
wijzigingen liepen steeds "achter de markt" aan, zodat er voortdurend een 
kloof bleef gapen tussen de rente op de vrije markt en de aan de 
lagere overheidsorganen toegestane officiële rente. Dit feit, gevoegd bij de 
toenemende schaarste aan niet-risicodragend kapitaal, maakt het wel be
grijpelijk, dat de lagere overheidslichamen met financieringsmoeilijkheden 
te kampen kregen. Een oplos;;ing moest gevonden worden. De minister 
gaf in de reeds eerder genoemde Memorie van Antwoord als oplossing 
aan: "Allereerst een zo snel mogelijke aanpassing van de vraag naar kapi
taal aan het potentiële aanbod van niet-risicodragend kapitaal. Daartoe 
werd o. a. een investeringscommissie ingesteld, om de investeringen der 
lagere organen te beperken tot het onvermijdelijke. Langs deze weg moet 
zo snel mogelijk een nieuwe evenwichtstoestand op de kapitaalmarkt wor
den bereikt. V er hoging der rentenormen moet als eenzijdige oplossing niet 
worden aanbevolen." · 

Of deze oplossing de juiste was, menen wij te moeten betwijfelen. Aller
eerst omdat die beperking van de vraag naar kapitaal voornamelijk ver
kregen kon worden ten koste van een rechtstreekse inkrimping van de 
woningbouw. Vandaar dan ook, dat in de Troonrede van September 1951 
een beperking van het woningbouwprogramma voor 1952 tot 40.000 wo
ningen werd aangekondigd. Daarmede werd dus een langere duur van de 
woningnood aangekondigd, met al het geestelijk, zedelijk en sociaal leed, 
dat daara<j.n verbonden is. Op grond daarvan had men dus mogen ver
wachten, dat meer aandacht was besteed aan de mogelijkheden, die een 
verhoging van de rentenormen wellicht geboden zou hebben, dan blijkens 
de oplossing die de minister aan de hand deed, aan dit probleem is be
steed. In de tweede plaats, de practijken, waarvan de verschillende lagere 
overheidsorganen zich bedienden bij hun pogingen, ondanks het rente
'gamma toch aan geld te komen, en het succes dat men er mede had, be
wezen wel dat een meer soepele houding met betrekking tot het rente
beleid wel degelijk tot gunstiger gevolgen had kunnen leiden. Trouwens, 
bij de behandeling van de begroting van 1952 bleek wel, dat minister 
A.S. XXIII 4 
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In 't Veld, in tegenstelling tot zijn collega Lieftinck, wel een beperkende 
invloed toekende aan het rentegamma. Zo erkende hij bijvoorbeeld, dat 
dank zij de activiteit van de gemeentebesturen om aan geld te komen, langs 
welke wegen dan ook, een catastrofale inzinking in de woningvoorziening 
had kunnen worden voorkomen. Maar diezelfde activiteit van de gemeente
besturen, door de minister van Wederopbouw geroemd, werd door de 
minister van Financiën beschouwd als een aantal pogingen het rente
gamma te omzeilen, weshalve er, zodra een gemeente met een bepaald 
leningtype succes had gehad, prompt een voorschrift van zijn departement 
kwam, dat deze mpgelijkheid voor andere gemeentebesturen afsneed. Dit 
duurde net zolang tot de marktsituatie veranderde, en men tegen de offi
cieel toegestane rente weer op de kapitaalmarkt terecht kon. 

Voor het door de regering gevoerde rentebeleid was er ook nog een 
ander motief. Hogere rente zou betekend hebben vergroting van het zoge
naamde onrendabele deel der stichtingskosten van de te bouwen woningen. 
In verband met de Premieregeling (en daarvóór de Financieringsregeling) 
Woningbouw, zou dat betekend hebben, dat de regering een grotere bij
drage zou hebben -te geven in de kosten van de woningbouw. Om dat te 
ontgaan; had men natuurlijk de huur kunnen verhogen, om zo het onren
dabele deel der stichtingskosten weer omlaag te brengen. Maar ook dat 
achtte de regering niet gewenst. De voornaamste reden voor dit standpunt 
was, dat men meende, dat van een huurverhoging vooral de minst draag
krachtige bevolkingsgroepen het slachtoffer zouden worden. Vele mensen 
zouden, ook al waren ze in het bezit van een huurmachtiging, financieel 
niet in staat zijn, een eigen woning te betrekken. Dit is inderdaad een 
motief dat klemt. Bovendien komt daar bij, dat men niet zonder meer kan 
stellen, dat dan maar de lonen omhoog moeten ter compensatie van het 
verhoogde huurpeil. Allereerst, omdat niet alle groepen zulk een loonsver
hoging nodig hebben, en het niet eenvoudig is, loonsverhoging slechts voor 
bepaalde groepen door te voeren. Maar looncompensatie verhoogt ook de 
kostprijs van een product, en met name voor onze export zou zulk een 
kostprijsverhoging nadelig kunnen werken, aangezien ze de concurrentie
mogelijkheden vermindert, en daardoor de deviezenpositie weer bedreigt, 
met alle nadelige gevolgen van dien. 

Tegenover datgene, wat pleit voor een laaghouden van het huurpeil, 
stonden er ook verschillende nadelen. Allereerst het reeds genoemde sterke 
afnemen van de particuliere bouw. Verder het ook reeds even aangestipte 
achterwege blijven van het onderhoud. Een rendabele exploitatie is name
lijk bij voldoende onderhoud onmogelijk. Voornamelijk van socialistische 
zijde is.dit nogal eens bestreden. Onderzoekingen toonden evenwel aan, dat 
de bedrijvigheid in de bouwnijverheid in de jaren 1950 en 1951 vooral 
was teruggelopen in die bedrijven, die hoofdzakelijk (dat is voor meer dan 
70 ra) zich bezighouden met onderhoudswerkzaamheden. Ook bleek, dat 
deze afneming van de bedrijvigheid tamelijk stabiel doch regelmatig was, 
vooral toen na 1950 de stijging der bouwkosten zich geheel deed voelen. 
De conclusie lijkt gewettigd, dat de gevolgde huurpolitiek het doen ver
richten van onderhoudswerkzaamht!!den sterk heeft belemmèrd. De cijfers 
over de werkloosheid in de bouwnijverheid, gespecificeerd naar de ver
schillende categorieën werklieden, wijzen in dezelfde richting. 

Er is nog een derde nadeel aan de politiek van lage huren verbonden. 
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V oor vele kleine beleggers is de huuropbrengst van hun huizen de enige, 
althans voornaamste bron van inkomen. V oor deze categorie van mensen, 
die in verband met hun leeftijd veelal geen mogelijkheden meer hebben 
hun inkomen op andere wijze te vergroten, is een laag houden van de 
huren bij de zo sterk gestegen kosten van levensonderhoud een recht
streekse aantasting van hun bestaansmogelijkheid. Dit is, sociaal gezien, 
onverdedigbaar. Door het huurbeleid heeft men van de schouders van 
bepaalde bevolkingsgroepen een last willen afnemen, omdat ze die niet 
konden dragen. Het betekende echter tevens, dat deze last deels gelegd 
werd op de schouders van een bevolkingsgroep, die in feite deze last ook 
niet kan dragen. 

Dit alles overwegende, rijst de vraag, wat zwaarder moet wegen, gelijk
blijvende, dus lage huren, met te weinig aanbouw van nieuwe woningen, 
of hogere huren, met grotere aanbouw. Men dient daarbij nog rekening 
te houden met het feit, dat vóór de oorlog de post huishuur een groter 
deel van het inkomen opeiste dan thans het geval is. Vóór de oorlog 
bedroeg de huur ongeveer 1 I 6 à 1 I 7 van het inkomen. Nu is dat een veel 
kleiner deel. In het Welvaartsplan van het N.V.V. wordt hiertegenover 
opgemerkt, dat op het lage huurpeil de, relatief lage, lonen worden ge
baseerd. Deze opmerking gaat echter geheel voorbij aan het feit, dat de 
vooroorlogse verhouding tussen lonen en huren anders was dan de na
oorlogse is. Zij wil eigenlijk alleen maar zeggen, dat men de naoorlogse 
verhouding juist acht. En dat is nu juist het punt waarom het gaat. In 
welk licht men deze opmerking zien moet, blijkt wel, als men even verder 
leest: "Wel moet hierbij niet over het hoofd worden gezien, dat in een 
maatschappij, waarin de gedeeltelijke herverdeling van oorspronkelijk ge
noten inkomens via de belastingen een min of meer belangrijke rol speelt, 
het huurpeil niet over de gehele linie kan worden bepaald door de kosten 
van elke woning afzonderlijk." Deze zin spreekt voor zichzelf. 

Overigens is men er ook in deze kring. wel van doordrongen, "d~1t een 
volkomen verbreking van elke samenhang tussen de bouw- en grondkosten 
enerzijds, en de huren anderzijds, de woningbouw geheel dreigt te doen 
vastlopen." Minister In 't Veld was daarvan ook overtuigd. Bij de be
handeling van de begroting voor 1952 stelde hij vast, dat een huurver
hoging tot ongeveer 115 % van het vooroorlogse peil wel onvermijdelijk 
zou zijn. Daarmede zou dan de vooroorlogse verhouding tussen huur en 
inkomen ook weer hersteld zijn. (De minister achtte deze verhouding dus 
blijkbaar wel juist, in tegenstelling met het N.V.V.) Door een deel van 
die hogere huur als belasting te innen zou de regering de toeslagen op de 
nieuw te bouwen woningen kunnen dekken, terwijl het overblijvende ge
deelte een rendabele exploitatie (met inbegrip van voldoende onderhoud) 
mogelijk zou maken. Hoe 'men deze huurverhoging zou moeten compen
seren voor de mensen met de laagste inkomens, wist de minister overigens 
nog niet. Het vraagstuk was nog in studie. 

Nu zegt de minister elders in het begrotingsdebat over 1952, dat wij hier 
in Nederland een relatief hoog welvaartspeil bezitten. "Dat is mogelijk 
geworden dank zij het gevoerde financieel-economische beleid. Willen we 
dit hoge welvaartspeil handhaven, dan is voortzetting van dat beleid in 
zijn geheel nodig. In zijn geheel, want prijspolitiek, lobnpolitiek, huur
politiek en rentebeleid, het hangt alles ten nauwste met elkaa,r samen." Het 
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is begrijpelijk, dat men, na gedurende zeven jaar op een relatief hoog 
welvaartspeil te hebben geleefd, niet gemakkelijk kan terugvallen op een 
lager peil. Dat roept allerlei weerstanden op. Terstond na de oorlog, in 
1945, leefde iedereen in het besef, dat Nederland door de oorlog sterk 
verarmd was. Een betrekkelijk laag welvaartspeil zou op dat moment voor 
iedereen verklaarbaar en aanvaardbaar zijn geweest. De eis van soberheid 
zou niemand vreemd in de oren hebben geklonken. Men heeft echter het 
welvaartspeil terstond opgevoerd. Had men dat niet gedaan, dan was naar 
's ministers eigen woorden het gevoerde financieel-economische beleid niet 
nodig geweest. Dan hadden we ook de schadelijke gevolgen ervan niet 
ondervonden. Minister In 't Veld heeft zowel in de Tweede Kamer als 
daarbuiten herhaaldelijk geklaagd, dat er in ons land teveel gerookt en 
gedronken werd. Dat geld had veel beter aan de woningvoorziening besteed 
kunnen worden, zei hij steeds. We moesten versoberen, de omstandigheden 
eisten het. Door het gevoerde beleid heeft men echter deze eis tot ver
sobering versluierd, zodat nu vele mensen er de klem niet meer van ge
voelen. 

Intussen, als deze huurverhoging te harer tijd doorgaat, boekt men 
daarmede waarschijnlijk meer dan een resultaat. Het onrendabele deel der 
stichtingskosten zal dalen, en daarmede ook het bedrag, dat het Rijk er 
als premie moet bijpassen. Het aldus bespaarde komt ofwel ten goede aan 
de schatkist, ofwel ten goede van de woningvoorziening, namelijk als men 
hetzelfde totaalbedrag in het kader van de Premieregeling ter beschikking 
wil blijven stellen. Dit laatste is wellicht te prefereren, omdat daarmede 
een snellere oplossing van de woningnood wordt bevorderd. Een tweede 
gevolg zal kunnen zijn, dat er weer meer animo komt voor bouw in de 
vrije sector. Ook dit zal snellere oplossing van de woningnood bevorderen, 
terwijl men hierdoor tevens enigszins de terugkeer naar normale verhou
dingen (tussen particuliere bouw en bv. woningwetbouw) wordt bevorderd. 
Dit heeft niet alleen een principiële betekenis, zoals hierboven werd aan
gegeven, doch ook een practische. 

Uit de statistieken is namelijk komen vast te staan, dat bij de woning
voorziening in de afgelopen jaren de grote steden zijn achtergebleven bij 
het platteland, en wel in zodanige mate, dat in die grote steden het woning
tekort zelfs nog is toegenomen. Dat komt omdat op het platteland vooral 
middenstandswoningen gevraagd werden, met name voor eigen gebruik. 
Daarbij behoefde dus de rentabiliteit niet volledig verzekerd te zijn. Parti
culiere bouw was dus hier wel mogelijk. In de grote steden gaat het echter 
veel meer om woningen voor verhuur en belegging, en die is in de huidige 
omstandigheden voor de particuliere bouw niet aantrekkelijk, omdat daarbij 
nu eenmaal de rentabiliteit wel verzekerd moet zijn. Aanmoediging van de 
particuliere bouw door bijvoorbeeld een verbeterde premieregeling, of 
liever, door huurverhoging bij gelijkblijvende premieregeling, zal in de 
grote steden tot betere resultaten leiden. 

Het gevaar dat er dan te weinig arbeiderswoningen gebouwd zullen 
worden is meer schijn dan werkelijkheid. Wat is op het ogenblik het ver
schil tussen een arbeider en een middenstander ? In welk opzicht is er ver
schil tussen arbeiderswoningen en middenstandswoningen? Via de premie
regeling kan de overheid dit verschil betrekkelijk klein. maken. Verder 
bewonen vele middenstanders thans arbeiderswoningen. Vertrekken deze 
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naar de nieuw te bouwen middenstandswoningen, dan komen die arbeiders
woningen vanzelf vrij voor bewoning door arbeiders. En tenslotte, het is 
wel een vreemde redenering als men zegt : "Indien er niet genoeg arbeiders
woningen gebouwd worden, dan ook niet genoeg middenstahdswoningen." 
Weliswaar kan men in De weg naar Vrijheid, het plan van de P.v.d.A., 
lezen, dat "er geen enkele reden is, om de woningnood voor de beter
gesitueerden sneller op te lossen, dan voor de groepen met lagere inko
mens", doch deze opvatting lijkt ons wat te eenzijdig. 

Er is nog een ander punt, waarin het gevoerde beleid kwetsbaar is ge
bleken. Dat betreft de werkgelegenheid. In de Millioenennota van Sep
tember 1952 was het vraagstuk van de werkgelegenheid een der centrale 
punten. Dat behoeft geen verwondering te baren. Want, toen in Februari 
1952 twee leden van de Tweede Kamer te zelfder tijd een interpellatie hiel
den naar aanleiding van de verontrustende stijging van de werkloosheid (tot 
een aantal van rond 165.000) zagen we het paradoxale verschijnsel, dat in 
een tijd van grote woningnood er ongeveer 40.000 werkloze bouwvak
arbeiders waren. Niet zozeer, omdat er steeds meer bouwarbeiders kwamen, 
maar, naar de woorden van de regering bij bovengenoemde interpellatie, 
omdat de bouwbedrijvigheid zo sterk was teruggelopen. Dit als gevolg, zo 
werd gezegd, van de door de slechte positie der betalingsbalans nodig ge
worden investeringsbeperkingen. Terloops moge worden opgemerkt, dat 
hiermede op een nogal vreemde wijze werd gewerkt. Eerst werd het aantal 
goedkeuringen voor nieuwe werken zeer sterk verminderd. Te sterk, want 
al spoedig werd er weer veel meer goedgekeurd. Te veel, want Minister 
In 't Veld vroeg zich einde 1951 reeds weer af, of hij soms niet teveel 
had goedgekeurd. Ordening, planmatig bouwen is dus blijkbaar nog niet 
zo eenvoudig, als het door de voorstanders daarvan wel eens wordt voor
gesteld. 

Doch, dit laatste daargelaten, de werkloosheid was een feit. Uit wat 
hierboven over de huurpolitiek is gezegd; moge blijken, dat huurverhoging, 
via meer en beter onderhoud, geleid zou hebben tot vergroting van de 
werkgelegenheid. Door de eerste der beide interpellanten in de Tweede 
Kamer werd dit dan ook naar voren gebracht. Over de wijze, waarop de 
minister in zijn beantwoording hieraan voorbijging is reeds genoeg gezegd 
en geschreven. Verbetering der werkgelegenheid had echter ook nog op 
andere wijze verkregen kunnen worden, namelijk door wijziging van het 
rentebeleid. Uit opgaven van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek, 
dat er op 31 Januari 1952 in totaal 41.800 werkloze bouwvakarbeiders 
waren. De gemiddelde wekelijkse steunuitkering aan deze mensen bedroeg 
f 36,79. Uit een andere opgave bleek, dat op een totaal aantal van 137.000 
werklozen er per week gemiddeld 67.975 uitkeringen werden gedaan, dat 
is dus ongeveer de helft. Neemt men deze verhouding over voor de bouw
vakarbeiders, dan leert een eenvoudige berekening, dat er omstreeks 
Januari 1952 gemiddeld f 772.590,- aan steun per week werd uitgekeerd. 
Omgerekend over een jaar maakt dit een bedrag van niet minder dan 
ongeveer veertig millioen gulden. Dit bedrag zou voldoende zijn, om ge
durende èen periode van 15 jaar over een kapitaal van 500 millioen gulden 
e~n half procent meer rente uit te keren, dan het thans door de regering 
bmnen het kader van het rentegamma voor een dergelijke lening toestaat. 
Voor dat bedrag van 500 millioen gulden .zouden ten minste 50.000 wo-
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ningen kunnen worden gebouwd. De voordelen hiervan zijn evident; de 
werkloosheid in de bouwnijverheid zou zeer sterk afnemen, en men zou de 
oplossing van de woningnood een stuk dichterbij brengen. Momenteel is 
het rentegamma geen beletsel voor de gemeenten om op de kapitaalmarkt 
te komen. Maar als men weer eens voor een situatie mocht komen te staan 
als in het begin van 1952, zalmen er toch goed aan doen zich te beraden 
over het alternatief: renteverhoging of uitkering aan werklozen. De vraag, 
die daarbij dan te beantwoorden blijft, is deze, of er inderdaad zulk een 
groot bedrag zou kunnen worden geleend bij een loslating van het rente
gamma. Dat zal o.a. er van afhangen, hoe de geldgevers de situatie beoor
delen. Daarbij komt dan ter sprake het probleem, of het de geldgever wel 
geoorloofd is, alleen maar te letten op de rente die men kan verkrijgen. 
Dikwijls wordt het zo gesteld, "dat in deze tijd, waarin iedereen offers 
moet brengen, de "kapitalisten" dan ook maar eens een offer moeten 
brengen, namelijk dat van een lagere rente". En in dit verband wordt er 
door communisten nog wel eens geroepen om een gedwongen lening. Het 
beoogde doel, een snellere oplossing van de woningnood, maakt het over
wegen van deze gedachten wel de moeite waard. 

Als de geldgevers, en dat zijn vooral de grote institutionele beleggers, 
geen animo vertonen, hun kapitaal tegen de volgens het rentegamma gel
dende rente ter beschikking te stellen, dan gaat het daarbij niet zozeer om 
een kwart of een half procent rente meer of minder. Voor het inkomen 
van de belegger maakt een stijging der rente met een half procent, dus 
met 5 gulden per duizend, niet zo heel veel uit. Waar het wel om gaat, 
juist bij de grote beleggers, is de vraag, of ze het koersrisico mogen dragen, 
dat ze lopen, door deel te nemen aan een lening tegen een rentevoet, die 
niet in overeenstemming is met de werkelijke rentestand op de kapitaal
markt. Het is een bekend verschijnsel, dat bij stijging van de rentevoet, 
de koersen van obligaties dalen. Zou de rente inderdaad stijgen, dan moet 
er na verloop van tijd, bij het opstellen van de balans dus rekening worden 
gehouden met een behoorlijk koersverlies, dat de positie van deze be
leggers ernstig kan aantasten, en dat veel gevaarlijker is dan wat meer 
of minder inkomsten uit een verandering van de rentestand. Daar komt 
nog bij de wetenschap, dat, als er in de toekomst zich een rentedaling mocht 
voordoen, de overheid zeker niet zal schromen gebruik te maken van haar 
recht, de stukken om te wisselen tegen stukken van een lager rentetype. 
Van koerswinst zal dus wel nooit sprake zijn. Men draagt zodoende wel 
de kwade kansen, doch heeft geen voordeel van de goede. Deze situatie is 
niet alleen niet aantrekkelijk voor de institutionele beleggers, doch tegen
over degenen die van hun uitkeringen afhankelijk zijn, is een deelnemen 
aan zulke leningen ook niet wel te verantwoorden. In dit licht gezien, 
worden de verschillende voorwaarden, die bij allerlei gemeentelijke leningen 
door de geldgevers bedongen werden, begrijpelijk De practijk bewijst wel, 
dat dit alles geen theorie is, doch werkelijkheid. In 1947 is er door de 
staat een conversielening uitgegeven, waarbij dus stukken uit het verleden 
werden omgewisseld tegen stukken met een lagere rente. Momenteel 
noteert deze lening ter beurze ongeveer 92. Voor beleggers, die op dit mo
ment voor de noodzakelijkheid van verkoop hunner stukken zouden komen 
te staan (iets wat toch dagelijks voorkomt), brengt dit dus öp elke duizend 
gulden een verlies van tachtig gulden met zich mede. Aan dit enkele 
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voorbeeld ziet men duidelijk, dat het bij het lenen van kapitaal aan de 
overheid werkelijk niet gaat om dat halve procent rente meer of minder. 
Het gaat om veel grotere bedragen, en om een risico, dat men de beleggers 
niet mag opleggen. Immers, van de kapitalen die zij beheren zijn zeer veel 
kleinere en grotere spaarders afhankelijk, juist voor hun oude dag, waarin 
zij extra kwetsbaar zijn in verband met de onmogelijkheid, door arbeid in 
hun levensonderhoud te voorzien. En reeds om deze reden moet men een 
gedwongen lening afwijzen. Daarnaast is er dan nog het algemene bezwaar 
tegen een gedwongen lening, dat deze niet bevorderlijk is voor het ver
trouwen in de staat als schuldenaar. Overigens, het communistische ge
roep om een gedwongen lening kan men rustig beschouwen als een propa
gandamiddeL 

In het bovenstaande is getracht, enige aspecten van de problemen rondom 
de woningvoorziening naar voren te brengen. Naar volledigheid is niet 
gestreefd, evenmin naar het geven van een volledige oplossing van al de 
moeilijkheden die zich hebben voorgedaan. Waar zoveel factoren, die voor 
deze moeilijkheden bepalend waren, voor wat betreft de toekomst, geheel 
onzeker zijn, is dat ook niet goed mogelijk. Met name ten aanzien van de 
kapitaalvoorziening valt heel weinig te zeggen. Ten aanzien van de be
talingsbalans waarschuwt de regering ons voortdurend tegen optimisme. 
Daarom is slechts getracht enkele der meest in het oog lopende moeilijk
heden te analyseren, en aan te geven, wat naar onze mening daarvan de 
oorzaken waren. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Het jaar is kort, het uur is lang, zo moet een wijsgèer eens gezegd 
hebben. Aan het einde van een jaar plegen we voor wijsgerige bespie
gelingen gaarne ontvankelijk te zijn. We zijn het op dat moment mis
schien meer dat;1 in het begin van het nieuwe. Dit is overigens geen tip 
aan het adres ener wijsgerige organisatie, die onder ons gerede ingang 
heeft gevonden en die haar hoogtijdagen juist in de aanvang van een 
nieuw jaar pleegt te vieren. Ze doet het zelfs met zoveel instemming, 
als om te duidelijker te bewijzen, dat wijsbegeerte nog iets anders en 
iets meer kan zijn dan een Oudejaarsavond-bespiegeling. 

Hoe het zij, inderdaad, het jaar is kort en het uur is lang. Of nog 
ander~. geze~~: hoe ouder een mens wordt, hoe sneller een jaar pleegt 
voorblJ te ghjden. We tasten de uren vol met activiteit en dan schijnen 
ze lang, maar hoe voller de uren, hoe sneller het alles voortijlt. 

Neem nu de vergaderingen van onze volksvertegenwoordiging. De 
Tweede Kamer heeft zich in deze twee laatste maanden van het jaar 
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gezet aan de behandeling van de rijksbegroting met een animo, met een 
vuur, met een toewijding, met de wens ook nog voor het einde van het 
jaar gereed te komen. En ze mocht slagen. 

Over deze ijver zijn woorden van lof gevallen, maar ook lichte cri
tiek. Men kan ook in kort bestek te veel willen doen. Dan dreigt het 
gevaar, dat allerhande toch ook belangrijke zaken onaangeroerd blijven 
en dat ook buitendien de discussies het kenmerk gaan dragen van de 
jachtigheid en van de begeerte om toch vooral tijdig gereed te komen. 

Naast critiek ook lof. Want verdient het geen toejuiching, dat de Kamer 
haar beslissing doet vallen voordat de Regering met de besteding der 
gelden een begin maakt? Het volmaakte is hier intussen nog niet bereikt. 
Want de tweeqe Kamer moge dan het hare gezegd hebben en zij moge 
dan haar fiat aan de begroting hebben gehecht, de Eerste Kamer, haar 
zuster aan de overzijde van het Binnenhof, moet zich voor de behande
ling van dezelfde begroting nog gereed maken. 

Voor de Tweede Kamer zijn het al wederom drukke maanden ge
weest en de honderd maken aanspraak, reeds daarom, op de nationale 
waardering. Er zijn de laatste tijd zo weer enige stemmen vernomen, die 
gewaagden van een afnemende belangstelling onder het volk voor de 
parlementàire werkzaamheid en men heeft aan de klacht een pijnlijke 
conclusie verbonden: staat èn valt de democratie niet met de belangstel
ling welke men voor haar heeft? De Kamer zelf gunde zich voor dierge
lijke meditaties geen rust. Zij vergaderde bij dag en ook bij nacht. Ook 
voor haar gold bijwijlen: wind en weder dienende. Zette niet eens voor
zitter Kortenhorst zijn medeleden tot voortvergaderen aan met de mete
reologische wijsheid, dat het daarbuiten spiegelglad was, doch dat de 
deskundigen voor na een uur beter weer hadden voorspeld? De weer
profeten bleken ijdele lieden, te zijn geweest, het was en het bleef glad, 
maar de voorzitter had zijn uur (en meer) vergaderen geïncasseerd. 

Bij dag en bij nacht alzo. En wie denkt hier niet aan wat hier en 
daar al genoemd werd "de nacht van Kernkamp"? De Tweede Kamer 
besprak het zelfbeschikkingsrecht voor de West. Maar, zo rees de vraag, 
wat omvat dit recht? Omvat dit recht ook een voortdu.rende bevoegdheid, 
zich af te scheiden? Zo ja, dan bleek dit bij de grote meerderheid der Kamer 
op groot verzet te stuiten. Minister Kernkamp scheen van gevoelen, dat 
het zelfbeschikkingsrecht dit voortdurend recht van afscheiding zeker 
inhoudt, maar hij zag hierin niet dan een geval voor de theorie. De 
Kamer oordeelde over deze zaak niet licht. Werkte wellicht de herinne
ring aan Linggadjati nog na? Minister-president Drees moest er aan 
te pas komen, doch zijn uiteenzetting maakte de zaak nauwelijks beter. 
Uit zijn betoog immers was duidelijk op te maken, dat binnen de kring 
van het kabinet over deze toch waarlijk belangrijke zaak niet gelijkelijk 
werd gedacht. Heel de zaak komt nu met de West opnieuw in bespre
king. Die besJ)reking zal een moeilijke zijn. Ook in de West toch leven 
vogels van diverse pluimage. Ook bij ons mogen de golven dan wel eens 
hoog gaan, dáár is het klimaat toch nog wel iets anders. 

De nacht van Kernkamp dus. Daarnaast zouden te noemen zijn de 
nachten van Algera. Onze minister van Waterstaat en Verkeer verdedigde 
zijn begroting met de bekwaamheid waarvan zijn Kamerlidmaatschap reeds 
een bewijs en belofte tevens geweest was. In dit verband zij herinnerd aan 
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een sobere maar duidelijke uitspraak met betrekking tot de Zondagsrust. 
D~ minister wil nagaan, in hoeverre het verkeer op de Zondag kan worden 
ingeperkt. Dit woord reeds was voldoende om een deel van de socialistische 
en liberale pers te hoop te doen lopen. Behoeft het nog betoog, dat ditzelfde 
woord bij zeker zovelen dankbare instemming ontmoette? 

Waardering en zelfs schier algemene was er ook voor het betoog van 
minister Zijlstra. Deze bewindsman bleek zijn gemis aan parlementaire 
ervaring nauwelijks als een last met zich te dragen. Hij ontwikkelde zijn 
denkbeelden met een helderheid, maar ook met een visie op princiep en 
werkelijkheid tevens, zozeer dat hij in enkele uren uitgroeide tot het "enfant 
chéri" der Kamer. Vergissen wij ons, dat in den lande onder de geestver
wanten bij het bekend worden van deze ontvangst er dankbaarheid leefde 
in veler hart? 

De veelheid der onderwerpen, die de Kamer ook ditmaal in kort tijds
bestek te verwerken kreeg, laat niet toe, ook maar een bevredigende op
somming te geven. Mogen we een uitzondering maken voor het feit, dat 
minister Cals - blijkbaar ook tot verbazing van de zijnen '- vatbaar bleek 
voor de gedachte van het gratis onderwijs, ook op de lagere school? Deze 
gedachte had de sympathie van socialisten en communisten, maar werd 
voor het overige onder reserve aangehoord. Voor die reserve bestaat aan
leiding. Is het geen oude waarheid, dat men iets meer waardeert ingeval 
men er ook iets voor moet over hebben? Bij deze begroting werd voorts 
aangedrongen op doorwerking van de gedachte der financiële gelijkstelling. 
De heer Chr. van den Heuvel voerde een krachtig pleit voor het Christelijk 
landbouwonderwijs. 

Ietwat onthutst moest dezelfde heer Van den Heuvel zijn over de reactie 
welke - het was bij de behandeling van de begroting van Financiën -
een door hem ingediende motie veroorzaakte. Het ging over het personeels
blad van het departement. Wie schetst zijn en anderer verbazing, toen de 
anders nogal gezapige minister Van de Kieft tegenover deze motie, die 
toch waarlijk geen kernpunt van het financiële beleid raakte, zijn "onaan
vaardbaar" uitsprak. Begrijpelijk was de teleurstelling bij allen die hierin 
een voortzetting van de door minister Lieftinck met enige graagte gevoerde 
politiek zagen. 

Het jaar bracht winst en .verlies. Wie denkt hier niet aan het verlies, 
dat de A.R. fractie in de Tweede Kamer, ja de Kamer zelve te lijden 
kreeg in het heengaan van Mr J. Terpstra? Bekwaam onderwijsman, 
integer jurist, de beginselen zijner keuze toegedaan met het hoofd, maar 
niet minder met het hart, in de omgang beminnelijk en wijs, werd zijn 
sterven gevoeld als een zware slag. Temidden van de beslommeringen der 
parlementaire werkzaamheid, temidden van de jachtige arbeid deed hij 
ook in zijn heengaan een roepstem uitgaan, toch boven dit leven uit te 
willen zien naar wat aan dit leven eerst recht zin en inhoud geeft. 

Hier zij ook vermeld, dat de vacature in de A.R. fractie, ontstaan door 
het ministerschap van de heer Algera, vervuld werd door Dr J. van Baal, 
die niet aarzelde de verwachting te bevestigen, dat de Kamer in hem ge
kregen heeft een lid, uitstekend op de hoogte van de zo gewichtige aange
legenheid die Nieuw-Guinea vormt. De lege plaats, ontstaan door het 
heengaan van Mr Terpstra, wordt ingenomen door de heer Van Eysden, 
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een man aan wie men in het bijzonder het pleit voor recht en belang van 
de middenstand graag toevertrouwt. , 

Is het wonder, dat in dit overzicht van de laatste twee maanden des jaars 
de nog altijd te korte vermelding der parlementaire werkzaamheid de 
grootste plaats moest innemen? En dan gaan we nog voorbij aan de bij
eenkomst in Den Haag van het Europese Politieke Jeugdforum, of het 
moest zijn om er aan te herinneren, dat onze Arjos er in slaagde, instem
ming te vinden voor de op zichzelf al zo juiste en billijke opvatting, dat 
ook hier de Zondag behoorde te worden geëerbiedigd. 

Diezelfde Arjos maakte tegen het einde van het jaar wel een uiterst be~ 
langrijke vergadering mee, een vergadering die haar een afscheid van haar 
voorzitter en daarmede een nieuwe voorzitter bezorgde. De heer Van, 
Ruller, ook in dit opzicht een wijs man, achtte het uur van scheiden ge
komen en hij kon dit te geruster doen, aangezien er voor zijn opvolging 
een tweetal was samengesteld van, stuk voor stuk, vroede lieden. Edoch, 
slechts op één kon de uiteindelijke keuze vallen; uit de bus kwam Dr A. 
Veerman, die het - terecht - als een van zijn eerste taken zag, tegenover 
zijn voorganger uiting te geven aan aller grote dank voor diens ijver, toe
wijding en verwarmende geestdrift. Het ziet er in die Arjos niet gek uit. 
Wat ligt er meer voor de hand dan dat ze in de partij-organisatie nog wat 
directer wordt ingeschakeld? Daarnaar schijnt dan ook wel veler verlangen 
uit te gaan. 

\ Wat in dit overzicht niet vergeten mag worden is een vermelding van 
de in November gehouden Christelijk-Sociale Conferentie. Na langdurige 
en vaak moeilijke voorbereiding kwam men te Utrecht bijeen. Er is enige 
dagen druk vergaderd en de conclusies werden gepubliceerd. Men diende 
ze te nemen voor wat ze waren: bepaald niet als een getuigenis, doch als 
een werkvlak. Hebben wij het wel, dan is het verlangen onder ons twee
erlei. Men staat niet afwijzend tegenover een voortzetting van het op deze 
conferentie begonnen gesprek. Daarnaast zouden niet weinigen toch ook 
op prijs stellen een congres van wie in de -dingen van het maatschappelijk 
leven principiëel nauwer op elkaar betrokken zijn. En als om aan deze wens 
kracht bij te zetten verscheen na het Convent van Christelijk-Sociale Orga
nisaties een duidelijke verklaring ter bepleiting van de mogelijkheid van 
bezitsvorming door werknemers. Inderdaad, valt er ook op maatschappelijk 
gebied niet nog veel te doen? Zou het niet mogelijk zijn, het ene te doen en 
het andere niet na te laten? 

En voor het overige, er lag over deze lage landen in deze maanden aan 
het slot van het jaar een never en een mist, die de contouren vervaagde 
en die, zij het aanvankelijk nog vergeefs, deed uitzien naar de zon en naar 
warmte. De winter, vroeg ingezet, duurt lang ditmaal. Maar ook ditmaal 
mochten we Kerstfeest vieren, het feest van Gods komst in het mensen
leven. Ook ditmaal was er de jaarwisseling, waarin we mochten ervaren 
Gods trouw. We hebben weer omhoog mogen zien. Maar daarna zien we 
ook weer welgemoed om ons heen. Is ook 1953 niet een "annus Domini", 
een jaar van de Heer? 
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BOEKBESPREKING 

Mr J. L. M. ELDERS, Staatsbegrip en Institutionalisme. 
Prft S.U. A'dam. Van Gorcum en Comp., Assen. 

Het onderwerp, dat de heer Elders in zijn proefschrift aansnijdt, is 
van wezenlijk belang voor onze tijd. Wij leven in een periode, waarin de 
beweging, de dynamiek dikwijls schier onbegrensd wordt vereerd. Zo 
dreigde na de tweede wereldoorlog vrIJwel alles op losse schroeven ge
plaatst te worden. De geschiedenis ontwikkelde zich in een tiental jaren 
zo snel, dat velen in haar geen vastheid meer meenden te kunnen ont- "-
dekken. Ook in christelijke kring kreeg dit "dynamisme" een vaak ont
stellende invloed. Op grond van deze dynamistische levenshouding werden 
alle grenzen, ook die van de staat, in de historische ontwikkeling opge-
nomen en geacht daarin te ontstaan en daarin te verdwijnen. 

Terecht vestigt Elders in zijn werk de aandacht nu op het karakter 
van de staat als "institution", als instelling, hetgeen wijst op een erkenning 
van constante elementen. Hij spreekt daarbij van het institutionalisme 
als van een bepaalde stroming in de ontwikkeling van de algemene staats:, 
leer. Deze stroming zal, naar hij verwacht, een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren voor het verhelderen van ons (theoretisch) inzicht in het 
staatsleven en voor het oplossen op een in brede kring aanvaardbare wijze 
van een aantal belangrijke vraagstukken in de algemene staatsleer (blz. 7). 

Elders verbindt daarbij het institutionalisme niet direct aan bepaalde 
personen, doch ziet het als een bredere stroming, zij het dat deze wel 
haar typische representanten heeft, n.l. in de bekende rechtsgeleerden en 
sociologen Hauriou, Renard en Gurvitch. De schrijver geeft ons een 
analyse van de institutionalistische staatsleer van deze auteurs, om hun 
gedachten vervolgens te vergelijken met de thomistische staatsleer en 
daarna uit het geheel enkele positieve conclusies voor zichzelf te trekken, 
welke hij de lezer aanbeveelt. 

Volgens Hauriou bestaat een "institution sociale" in wezen uit een 
objectieve idee, die door een "fondateur", een stichter, wordt omgezet in 
een sociale werkgemeenschap (oeuvre sociale), welke vervolgens een on- '"' 
bepaald aantal mensen in een sociaal milieu aantrekt als aanhangers van 
deze idee en zo een aantal individuele willen aan zich onderwerpt. In 
dit alles speelt een sociale élite een belangrijke rol: deze is het n.l., die 
de objectieve idee ontdekt of uitvindt en althanS in eerster instantie 
realiseert. De "institution" draagt derhalve drie essentiële elementen in 
zich: een idee van een te verwerkelijken goed, de élite, die de idee uitvindt 
en, althans gedeeltelijk, realiseert, en een sociaal milieu, waarin de idee 
vrucht kan dragen (blz. 37). 

De staat is volgens Hauriou ook zulk een "institution" naast ver
schillende andere, welke, zo lezen wij bij Elders, als karakteristiek heeft 
de publieke macht en de bestuurlijke, juridische centralisatie van bevol
king~n, die aan het nationale stadium zijn toegekomen. Voordat de staat 
echter zijn ideaal-type bereikt, doorloopt hij verschillende phasen, waar
van de laatste die is, waarbij een georganiseerde medezeggenschap van 

\ 
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de burgers haar intrede doet (regime représentatif): Hauriou stelt daar
bij tegenover elkaar de nationale en de volkssouvereiniteit. De eerste gaat 
uit. van de maatschappij, van een gevestigde orde, van de bestaande 
instellingen gezamenlijk, de volkssouvereiniteit van het aantal. De eerste 
is bij uitstek representatief, de tweede niet. Daarom wil Hauriou een 
algemeen kiesrecht, dat zo geordend is, dat de maatschappelijke functies 
tot uitdrukking komen. Hij wil de souvereiniteit binden aan de traditionele 
ideeën, zoals die in de maatschappij leven, en aan de bestaande rechts
orde (blz. 49/50) . 

. De rechtvaardiging van het gezag in de staat wordt door Hauriou zo 
ook gezocht in zijn vertegenwoordigend karakter ten opzichte van de 
"institution", dus niet primair in de adhaesie van de onderdanen. 

Bij Hauriou gaan de leden van de "institution" echter wel geleidelijk 
een steeds groter rol spelen. De "institution" komt eerst tot haar volle 
verwerkelijking, indien zij, niet meer alleen berust op de subjectieve wil 
van de élite, doch ook op de instemming van deze leden. Hauriou spreekt 
hier zelfs van een "souverainité de su j étion" (een zelfstandige onder
werpingsmacht) van het volk tegenover de "souverainité politique" of 
"pouvoir de domination" van de overheid. De "institution" zal meer aan 
haar doel kunnen beantwoorden naarmate aller medewerking groter 
is (blz. 57). 

Renard tracht nu, aldus Elders, het institutionalisme theoretisch uit 
te werken en van thomistisch standpunt uit te rechtvaardigen. Hij onder
scheidt in thomistische lijn tussen de ruilgerechtigheid en de verdelende 
gerechtigheid. De laatste noemt hij de institutionele gerechtigheid. De 
eigenschappen van de "institution" zijn volgens Renard: een min of meer 
onbeperkte duur; de communicatie (het gemeenschappelijk deel hebben) 
in een idee; het objectief karakter: zij kan niet meer ontbonden worden 
en zij doet tenslotte gezagsverhoudingen ontstaan, dit alles in tegenstelling 
tot de contractsverhouding (blz. 59). Zij is niet een substantie met een 
eigen ziel, een eigen rede en een eigen wil, maar niettemin is zij een 
geheel eigen zijn. Het gaat in haar niet om een relatie, maar om een 
nieuwe hoedanigheid, die van een groep individuen een geheel maakt 
(blz. 64/65). . 

De staat is volgens Renard eveneens zulk een "institution". Hij is als 
zodanig de verpersoonlijking van de natie, die als idee in de staat werk
zaam is. De staat vormt alleen een andere gedachtenwereld dan de natie. 
De gevoelssfeer, die bij de laatste zulk een grote rol speelt, wordt bij 
de. staat vervangen door de rationele sfeer! De staat vertegenwoordigt 
meer de "idee gouvernementale", d. i. de blijvende gezagsordening, en 
de "idee politique", die meer afhankelijk is van de wisselende omstandig
heden. Vooral de eerste idee is voor de staat fundamenteel. Naarmate 
deze idee zich meer verbreidt, neemt de burgerzin in de staat toe en wint 
deze aan kracht. Daarom is het voor Renard niet primair van belang, 
hoe het gezag gevestigd wordt, doch dat er gezag is: ,,11 n'y a pas de 
légitimité pour l'Etat, il n'y a qu'un légitimation: l'état est légitime qui 
fait son métier d' état" (blz. 60). 

Renard houdt evenals Hauriou vast aan de veelheid van de "institutions". 
De staat vertegenwoordigt slechts een deel van het algemeen welzijn. 
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Hij onderscheidt zich door het algemeen karakter van zijn mandaat. 
Hij heeft niet tot taak zelf alle diensten, "le service public" , te verzorgen, 
doch hij heeft te waken, dat elke dienst die. het algemeen belang raakt, 
behoorlijk functionneert. Primair is zijn zorg voor recht en vrede. En 
daarvoor moet hij over een zekere eigen macht beschikken. De staat mag 
zich niet laten overheersen door economische machten. Andererzijds wil 
Renard ook niet weten van een nevenschikking, aangezien z. i. het orde
beginsel noodzakelijk een onderschikking van de ene macht tegenover 
de andere met zich mede brengt. De organisatie van de machten moet 
men afleiden van het ~taatsdoel, en dit is de volheid van gezag in de 
orde der sociale verhoudingen, een gezag, dat verantwoordelijk is voor 
het algemeen welzijn. Dit gezag kan in hoogster instantie alleen be
rusten bij de uitvoerende macht als handelend lichaam. Het gezagsprincipe 
is dus essentieel in de beschouwingen van Renard. Hij ziet dit tegelijker
tijd als eenheidsprincipe (blz. 62). 

Dit institutionalisme van Hauriou en Renard meent Elders nu ook 
terug te vinden bij de bekende Russische socioloog Georges Gurvitch, 
zij het dat hij niet nalaat op belangrijke verschilpunten te wijzen, b.v. 
in de beschouWingen ten aanzien van het algemeen belang. Gurvitch vat 
n.l. het algemeen belang in tegenstelling met Renard op in een meer
voudige zin, waaruit hij concludeert, dat aan de staat volstrekt niet de 
eerste plaats toekomt. Terecht ziet Elders, dat hieruit voor Gurvitch niet 
voortvloeit, dat de verschillende levensverbanden geheel zelfstandig zijn 
bepaald. Immers, uiteindelijk vinden deze levensverbanden hun diepere 
grond weer in een ongeorganiseerde, supra-functionele totaàl-gemeen
schap, b.v. de natie of de internationale volkerengemeenschap. Voorts 
verwerpt Gurvitch de gedachte van een élite in de gemeenschap, zoals 
deze door Hauriou wordt gehuldigd. Gurvitch wil radicaal democratisch 
zijn. Heeft Hauriou voorts een uitgesproken voorkeur voor de georga
niseerde gemeenschap, Gurvitch' sympathie gaat voor alles uit naar de 
ongeorganiseerde gemeenschap, die aan de georganiseerde ten grondslag 
ligt (blzz. ()6......:..76). 

N a de behandeling van het institutionalisme in zijn onderscheiden 
vormgeving door Hauriou, Renard en Gurvitch komt Elders tot een 
confrontatie van dit institutionalisme met de thomistische staatsgedachte. 
Volgens hem kunnen de natuurrechtelijke principes van de thomistische 
scholastiek, welke hun grond vinden in de lex aeterna, geheel op één lijn 
gesteld worden met de ideeën van Hauriou, zij het dat daarnaast een 
groot aantal verschillen tussen beide denksystemen kunnen worden aan
gewezen (blz. 97). In wezen is volgens Elders de ontwikkeling, die de 
staat bij Hauriou doormaakt, een toepassing van de thomistische principes 
van potentie en act (blz. 1(0). De institutionele staat valt te zien als 
een dynamische weergave van de thomistische staatsgedachte (blz. 105). 

Uit één en ander moeten wij volgens Elders de conclusie trekken, dat 
in de institutionele staatsleer het monisme van de rechtsstaat wordt ver
vangen door een monistisch pluralisme. Er is een fundamentele rechts
eenheid (natuurrecht), maar er zijn meer rechtsbronnen (institutions). 
N aast de staat hebben andere gemeenschappen recht van bestaan. Deze 
gemeenschappen ontlenen hun recht niet eerst aan de staat. Het 
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individuatie-principe is gelegen in de ideeën, rondom welke de "institu
tions" zich vormen. Bij de staat is deze idee het algemeen welzijn (blz. 106). 

Van uit deze gedachte der ideeën voortredenerend, had Elders o. i. nu 
op grond van de eigen idee, die aan het staatsleven ten grondslag ligt, 
moeten komen tot een toch in sterke mate materiëel bepaalde rechtsstaats
gedachte. Dit is echter niet het geval. In de omschrijving ván de rechtsstaat 
overheersen bij de schrijver toch weer formele elementen. Het gaat er 
volgens Elders bij de rechtsstaat om, de rechten der burgers te waar
borgen, waartoe behalve de heerschappij van de geschreven wet, een tot 
constitutioneel evenwicht leidende machtsverdeling tussen de staatsorganen 
nodig is. Van een wezenlijk innerlijke begrenzing van de "institution": 
staat van uit de hem constituerende "idée" is hier geen sprake. 

Het valt te betreuren, dat de schrijver ter verheldering en voor alles 
ter fundering van de constante "idée", die aan de "institution": staat ten 
grondslag ligt, niet de institutionele staatsleer van Prof. Dooyeweerd 
binnen het kader van zijn beschouwingen heeft betrokken. Daarin ligt I 

naar onze overtuiging een wezenlijk gebrek van het gehele werk van Elders. 
De schrijver citeert wel even in het begin Prof. Dooyeweerd's De crisis 
in dè humanistische staatsleer, doch van het derde deel van diens Wijs
begeerte der Wetsidee, waarin Dooyeweerd juist in positieve vorm zijn 
institutionelé staatsleer tegen de achtergrond van zijn algemene verbands
leer ontwikkelt, wordt zelf~ geen melding gemaakt. 

Deze staatsleer zou o. i. bovendien meer voor een behandeling binnen 
het kader van het door de schrijver gekozen onderwerp in aanmerking 
gekomen zijn dan de staatsleer van Georges Gurvitch. 

Indien men de invloeden nagaat, die op Hauriou en Gurvitch hebben 
gewerkt, dan is er ongetwijfeld wel een bepaalde verwantschap tussen 
de schrijvers te ontdekken. Deze overeenkomst komt ook naar voren in 
het door beide schrijvers in hun verbandsleer gehuldigde pluralisme . 

. Anders wordt het echter, indien wij wat dieper in de grondgedachten 
van de beide auteurs doordringen. Dan blijken zij in velerlei opzicht 
zeer ver uit elkaar te liggen. Hauriou gaat in zijn sociologie voortdurend 
uit van de transcendente, bovenwillekeurige ideeën, welke de "inventeur" 
moet ontdekken en de "fondateur", in geleidelijk intensiever samenwerking 
met de leden van het onderhavige levensverband, moet trachten te reali
seren. Deze ideeën dragen, hoewel zij enerzijds als dynamische beginselen 
in de samenlevingskringen werkzaam zijn, in de gedachtengang van 
Hauriou toch andererzijds een constant karakter. Wij hebben zelfs de 
indruk, dat, hoezeer op Hauriou in deze ook platonische invloeden werk
zaammogen zijn geweest, hij hier toch in eerster instantie de idee van 
de constante Goddelijke ordeningen op het spoor is. Zelfs noemt hij 
ergens - wij kunnen ons op het ogenblik niet de juiste plaats herinneren 
- deze ideeën "messagères de Dieu" , d. z. boodschapsters van God. Van 
·zulke constante indeeën is bij Gurvitch in het geheel geen sprake. Bij 
hem zijn de levensverbanden niet anders dan volkC?men irrationele ge
stalten, die opkomen uit en na verloop van tijd weer verzinken in de 
eveneens volkomen irrationele levensstroom, die op geen enkele wijze 

.in begrip is te vatten (voor een nadere adstructie van deze stelling moge 
ik U verwijzen naar de analyse van Gurvitch' sociologische gedachten
gang in mijn Critisch-historisch onderzoek naar de sociologische ontwik-
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keling van het beginsel der "Souvereiniteit in eigen kring" in de 1ge en 20e 
eeuw, blz. 229 v. v. 

Indien wij nog zinvol van institutionalisme als een eigen stroming in 
de staatsleer willen blijven spreken, moeten wij m. i. deze naam reserveren 
voor die staatsbeschouwingen, die juist zulke bovenwillekeurige, constante 
elementen in het staatsleven erkennen als wij ook bij Hauriou terug
vonden, welke echter in Gurvitch' staatsbeschouwing volkomen ontbreken 
(vergelijk Elders' eigen opmerkingen over het karakter van de institu
tionele staat op de bladzz. 106 en 121). 

Dit gebrek aan diepgang en scherpe formulering van begrippen wreekt 
zich bij de schrijver ook, indien hij tracht Hauriou's institutionalisme 
weer binnen het kader van de traditionele thomistische sociologie te 
dringen. Het moge waar zijn, dat Hauriou in later tijd weer sterker onder 
invloed van het thomisme is gekomen, dat mag ons er echter toch niet 
van weerhouden te erkennen, dat waar Hauriou werkelijk zich als insti
tutionalist openbaart, bij hem meer platonisch-augustijnse dan aristotelisch
thomistische motieven werkzaam zijn. De wel enigszins oppervlakkige 
wijze, waarop Elders dit verschil tracht te verdoezelen, kan ons weinig 
bevredigen (blz. 97). 

Wij hebben ons in deze recensie bij onze critiek uiteraard tot enkele 
hoofdzaken van Elders' proefschrift moeten beperken. Wij menen echter 
reeds op grond hiervan tot de conclusie te moeten komen, dat de behan
deling van het onderhavige onderwerp, zoals deze ons door de schrijver 
wordt geboden, hoeveel waardevols zij overigens ook moge bevatten, mede 
gelet op het grote belang, dat het onderwerp voor onze huidige staatkun
dige ontwikkeling heeft, breder en meer diepgaand had dienen te zijn. 

J. D. DENGERINK 

Prof. Dr Ir H. VANRIESSEN, Roeping en Probleem der, 
Techniek. J. H. Kok NV., Kampen, 1952. 56 blz. 
Geb. f 2.95. 

Uit een drietal radiolezingen, door hem in 1951 voor de N.C.R.V. ge
houden, heeft Prof. Van Riessen een bijzonder instructief boekje samen
gesteld, waarin wordt duidelijk gemaakt, hoezeer de techniek onze samen

. leving beïnvloedt en haar structuur wijzigt. 
In het eerste hoofdstuk, handelend over LevensbeschoU'wing en techniek, 

wordt afgewezen de opvatting, dat de techniek uit den boze zou zijn, en de 
mening, dat de techniek a-christelijk is. Schr. stelt daartegenover, dat 
de techniek een scheppingsgeschenk is en niet "noodlottig" behoeft te zijn 
voor de samenleving, wanneer het bouwsel tot God wordt opgeheven. 
Onder de titel Wetenschap en techniek toont schr. in het tweede hoofd
stt,lk aan, dat wetenschap en techniek niet mogen worden gelijkgeschakeld, 
maar dat zij zich tot elkander verhouden als het kennen tot het kunnen. 
Voorts gaat hij na, welk een grote invloed techniek en wetenschap uit
oefenen, sinds zij in bondgenootschap met elkaar optreden. Het derde 
hoofdstuk, dat over Arbeid en techniek handelt, geeft aan, welk een 
wijziging het karakter van de arbeid heeft ondergaan tengevolge van de 
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ontwikkeling der techniek. Daarbij wijst schr. op de zegeningen (waar
voor de arbeider doorgaans veel te weinig dankbaar is) èn op de ge
varen van deze structuurwijziging. De laatste zijn een gevolg van de 
specialisatie in het werk en van de ontwaarding van de arbeid zelf. Het 
roepingsbesef in de arbeid dreigt verloren te gaan. De vooruitgang in 
scheppingsontplooiing is gekocht tegen de prijs van de massamens. Schr. 
ziet de bestrijding der massificatie als een taak voor vakverenigingen en 
ingenieurs, voor P.B.O. en S.E.R. Het dunkt ons intussen nog de vraag, 
of vakverenigingen, P.B.O. enz. in staat zijn het gevoel van persoonlijke 
verantwoordelijkheid weer aan te kweken en of zij niet veeleer zelf het 
gevaar in zich bergen, de mens tot een georganiseerd nummer te maken. 
Niet alleen de ontwikkeling der techniek, maar ook de groei der organi
satie kan reden tot bezorgdheid geven! 

Prof. Van Riessen heeft aan dit drietal op schrift gebrachte radio
lezingennog een vierde hoofdstuk toegevoegd onder de titel Een probleem 
der techniek, waarin de depersonalisatie door het verlies van vrijheid in 
de industriële arbeid aan de orde wordt gesteld. Hier keert hij zich met 
kracht. tegen collectivisme en dirigisme, die hij op meer positieve wijze 
bestrijdt dan elders door anderen wel eens geschiedt. Zo bepleit hij 
splitsing van de fabrieken in kleinere eenheden en gedeeltelijk herstel 
van de vrije beroepsarbeid voor thans tot machineslaven gedenatureerde 
arbeiders. Terecht wijst hij er op, dat onze beschaving staat of valt niet 
met het veilig stellen van de sociale positie van de mens, maar met het 
scheppen van de mogelijkheid het leven van de mens in vrije arbeid tot 
ontplooiing te brengen. 

Wij hebben hier te maken met een bijzonder mooi geschriftje van 
de Delftse wijsgeer der techniek. Het is in voor ieder verstaanbare taal 
geschreven en bepaalt ons bij een 'problematiek, waarbij wij veel te weinig 
stilstaan. De waarde van dit boekje schuilt echter bovenal in de verkwik
kende warmte, die er steeds uitstraalt en die haar bron vindt in het 
centraal stellen van de allesbeheersende vraag, "of 's mensen hart en 
dan ook de samenleving geplant zal worden op de nieuwe levenswortel, 
Jezus Christus, die aan het kruis zonde en dood overwonnen heeft" 
(blz. 10). . 

De uitvoering is keurig. Een enkel klein drukfout je (blz. 51, r. 13 v. 0.; 
blz. 53, r. 10 v. b.) stoort niet al te zeer; of het werkwoord "kortsluiten" 
ook transitief mag worden gebezigd (blz. 17, r. 13 v.o.), betwijfelen wij 
- mogelijk is deze vorm in de taal der techniek beter te verantwoorden 
dan in de techniek der taal. 

VERPLANKE. 



DE WEG NAAR HET VOLK 
Enige opmerkingen O'lJer het Anti-schoolwetverbond van 1872 

DOOR 

H.ALGRA 

Groen van Prinsterer is een moeilijk man geweest. Niemand heeft dat 
misschien in sterker mate ondervonden en met meer geduld en wijsheid 
gedragen dan Dr Kuyper. Wie de correspondentie tussen deze beide man
nen leest, in de grote lijnen eensgezind, met dezelfde visie op het natio
nale leven en op hun tijd, die ervaart soms met verwondering; een enkele 
maal met een lichte ergernis, dat in de gehele houding van Groen altijd 
twee moeilijke en eigenlijk tegenstrijdige elementen zitten: hij is soms 
spontaan en fors in zijn schrijven en handelen, radicaal in zijn uitspraken, 
maar vaker is hij aarzelend, bijna wantrouwig jegens nieuwe plannen, 
hij tracht uit te stellen, hij beroept zich op zijn ouderdom, hij kan niet 
veel riskeren, omdat hij geen nieuw échec mag lijden. Kuyper heeft dit 
alles met veel geduld en wij sheid opgevangen, en ondanks vele moeilijk
heden toch met beleid zijn plannen doorgezet. Deze beide mannen ver
schilden in leeftijd, in temperament, in levenshouding, in stijl, en toch, wat 
hebben ze elkaar goed· begrepen en meer nog: hoe hebben ze elkaar ver-
trouwd t . 

Het radicalisme van Groen leidde in 1871 tot een breuk met de "vrien
den". Kuyper is er door overrompeld en heeft veel moeite gehad, ûjn 
propaganda met het optreden van Groen te coördineren. Het geforceerde 
element leidde niet tot een sterke opleving van antirevolutionaire activi
teit in het land. Eerder was de verwarring er door bevorderd. De daad 
in 1871 heeft ruimte gemaakt voor nieuwe ~ctie, voor een duidelijker 
propaganda en daardoor een krachtiger greep naar het volk. Maar die 
actie vloeide niet automatisch uit 1871 voort, zij is eerst na veel pijn en 
moeite tot stand gekomen en het heeft nog acht jaar geduurd, voor er 
werkelijk van partij formatie kon worden gesproken. En daarbij heeft 
Groen vaak geaarzeld en heeft Kuyper rusteloos gewerkt om krachten 
en acties te bundelen en gelijk te richten. " . 

Nu dient bij de overweging van deze geschiedenis niet uit het oog te 
worden verloren, dat organisatie toen een nog veelszins vreemde en onbe
kende zaak was. Onze tijd kent geen andere grote mannen dan dezulken, 
van wie bij jubilea of bij overlijden een lijst wordt gegeven van de leidende 
functies, die zij in allerlei organisaties bekleedden. Toen waren er geen 
landelijk georganiseerde politieke partijen of sociale organisaties. Toen 
waren voor de orthodoxe protestanten de drie zendingsfeesten de grote 
ontmoetingen. "Meer en meer verkrijgen deze landjuweelen een sociale 
A. S. XXIII 5 
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beteekenis, die tot verlevendiging van den volksgeest niet ongezegend 
werkt. Krachtig middel tot openbaring van ons christelijk volkskarakter 
in de natie, nu het officiëel dood is gezwegen" 1). 

Op die zendingsfeesten werden soms ook ondershands afspraken ge:' 
maakt omtrent bepaalde acties. Zo is het anti-floreenverbond 2) ontstaan 
als gevolg van afspraken, die gemaakt zijn op een Noordelijk zendings
feest. 

De enige landelijke organisatie, waar de medestanders van Groen elkaar 
jaarlijks ontmoetten, was de jaarvergadering van Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs. Maar de term medestanders moet hier al met enige 
reserve worden gebruikt. In 1870 klaagde Groen, dat de politicophobie 
in de vereniging had getriumfeerd 3). Als politiek vraagstuk kon de school
kwestie daar moeilijk meer aan de orde komen, al was juist in de jaar
vergadering van 1869 de poging van Groen, de vereniging een uitspraak 
te laten doen over wat politiek ten opzichte van grondwet en onderwijswet 
moest gebeuren, geslaagd. Maar de overwinning van Groen betekende het 
uitbreken van het bekende conflict met Beets. In 1870 werd daarom maar 
geen jaarvergadering gehouden en in 1871 deed de Hoofdcommissie al 
het mogelijke om de discussies niet te heropenen. En toch moest er over 
de onderwijskwestie als politiek vraagstuk worden gesproken. Dan maar 
op een "apart gecreëerd terrein" I 

Niet in de vergadering van C.N.S., maar wel op een apart terrein, in 
aparte vergaderingen, in een aparte organisatie - er zit tweeërlei strekking 
in dat streven. Bij sommigen is het vrees voor de politiek en daarom, 
VGor die politiek een apart terrein, waar zij niet komen; bij anderen is 

. het juist andersom: zij willen een mogelijkheid om het volk te activeren, 
en daarvoor moest men niet bij C.N .S. wezen. Zelfs na de verrassing en 

\ de vreugde van 1878 toen het volkspetitionnement een openbaring was 
omtrent de niet vermoede getalsterkte van de voorstanders van de christe
lijke school, wist C.N .S. nog niet de kansen te grijpen. Deze organisatie 
dacht toen meer aan dekking van het tekort dan aan behoud van het 
enthousiasme. 

De kiesverenigingen konden dat aparte terrein niet vormen. Het is 
merkwaardig, dat in de correspondentie van die mogelijkheid niet of nauwe
lijks wordt gerept. De kiesverenigingen kwijnden of waren dood. Zij waren 
trouwens zelden of nooit centra van politiek leven. Haar taak scheen vrij
wel uitsluitend te zijn: een advies te geven in verkiezingsdagen en dat 
advies per advertentie of op andere wijze kenbaar te maken; en het was 
al veel, als de kiesverenigingen zich van die taak kweten. Wie de ge
schiedenis van een jubilerende kiesvereniging bestudeert, komt al ras tot 
de ontdekking, dat haar verleden enige overeenkomst heeft met dat van 
sommige vulkanen, die, jaren dood kunnen schijnen maar dan opeens 
weer beginnen te werken. 

Het eigenlijke beroep op het volk, het appèl ook op het "volk achter de 

1) Briefwisseling 'Van Mr Groen 'Van Prinsterer met Dr A. Kuy/ler, bewerkt door 
Dr A. Goslinga, Kampen, 1937 (verder aan te halen als: Briefwisseling), blz. 340. 

2) Florenen zijn sinds de late middeleeuwen een gangbare munt, ook wel goudguldens 
genoemd. De naam werd tevens gebruikt voor een oude grondbelasting in Friesland. 

S) Zie over deze materie de rijk gedocumenteerde studie van Dr A. Goslinga, Het 
Conflict Groen-Beets, in: De Vereeniging 'Voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, 
Wageningen, 1935. 

\ 
( 
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kiezers" kwam in de regel van Groen van Prinsterer, met name in zijn 
"vliegende blaadjes". Het zou een afzonderlijke studie waard zijn, deze 
blaadjes in hun opzet, kracht, stijl, geladenheid en scherpte, in hun ver
spreiding en uitwerking nader te kenschetsen. 

Buiten het enge kader van de verkiezingsstrijd werd het volk vooral 
voorgelicht door verschillende weekbladen met een overheersend kerkelijk 
karakter. Dat werd anders door het verschijnen van De Standaard in 1872. 
Wie de eerste jaargangen van De Standaard nauwgezet bestudeert en met 
name let op de familieberichten en op de berichten van eigen correspon
denten, krijgt een duidelijk beeld van de streken waar De Standaard wel 
en waar hij geen ingang vond. In het gebied, dat thans wordt begrensd 
door de spoorlijn Léeuwarden-Harlingen en Leeuwarden-Stavoren is het 
blad er blijkbaar vlot ingegaan. Maar van wat zich afspeelt in de Ooste
lijke helft van Friesland en in Drenthe, daarvan vindt de lezer géén weer
spiegeling in De Standaard. Het IS mogelijk, zo de invloed van De Stan
daard van streek tot streek voor het gehele land althans bij benadering 
vast te stellen. 

Maar intussen bleven de twee vragen in nauw verband met elkaar leven: 
1. hoe krijgen wij een "apart gecreëerd terrein", waar het schoolvraag
stuk wordt besproken, en 2. hoe wordt het volk niet alleen bereikt, maar 
ook actief gemaakt? 

De stoot tot deze activiteit is uitgegaan van J acob Voorhoeve (1811-1881) 
te Rotterdam, Hij was commissionnair in effecten en makelaar in assu
rantiën en zijn werk en positie in de havenstad bezorgde hem veel buiten
landse relatiën. -Met de politieke ontwikkeling in Engeland was hij uit
stekend op de hoogte. Het is bekend, dat hij een vooraanstaande figuur 
was in de "Vergadering", de zgn. Darbistische beweging, in de vorige 
eeuw hier te lande doorgedrongen 4). Voorhoeve was een der mildste en 
oudste donateurs voor C.N .S.; hij is penningmeester geweest van de Unie 
"Een School met de Bijbel" en was een van de stichters van de Vrije 
Universiteit. 

Deze J acob Voorhoeve heeft in 1872 de stoot gegeven tot de oprichting 
van het Anti-schoolwetverbond. Daarbij stond hem als voorbeeld voor de 
geest de Anti-C ornlaw-League 5) in Engeland. Een massa-organisatie met 
plaatselijke afdelingen, een propaganda-apparaat, dat zorgt voor populaire 
lectuur, een kort, duidelijk omschreven e.n op een beperkt doel toegespitst 
program, dat zijn de punten van overeenkomst tussen het Engelse voor
beeld en de stichting van Voor hoeve. 

In de vergadering van de Hulpvereniging van Christelijk Nationaal te 
Amsterdam op 2S Mei 1872 heeft Voorhoeve zijn plan ontwikkeld en hij 
vond er bijval. Tachtig personen, onder wie Kuyper, tekenden een stuk, 
waarbij zij zich verplichtten, een Anti-schoolwetverbond in het leven te 

4) Over het geslacht Voorhoeve nadere bijzonderheden in het Nieuw Nederlandsch 
Biografisch Woordenboek, dl X, kolom 1132/33. Heeft Jacob Voorhoeve Kuyper ge
bracht tot waardering voor de homoeopathie? In zijn brieven aan Kuyper beveelt hij 
homoeopathische geneesmiddelen aan I 

6) Het Anti-korenwet-verbond, door Engelse liberalen opgericht als organisatie tot 
agitatie tegen de korenwetten, die door belemmering van de invoer van koren ten 
gunste van de Engelse landbouw, het brood duur hielden. Afschaffing der korenwetten 
zou tot prijsdaling van dit volksvoedsel leiden, waardoor loonsverlaging en dus - in 
de liberale visie van die tijd - toeneming van het concurrentievermogen mogelijk zou 
worden. De actie had succes: in 1846 werden de Engelse Korenwetten afgeschaft. 

,\ 
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roepen. En V oothoeve liet er geen gras over groeien. Aan een aantal 
geestverwanten zond hij op 15 Juni een gedrukte circulaire, met de uit
nodiging, op 27 Juni in Kunsten en Wetenschappen te Utrecht te komen 
ten einde tot oprichting van het verbond over te gaan. Er staat in de circu~ 
laire een gedeelte, dat zowel Voorhoeve als de situatie typeert: 

"Aan het bijwonen dezer Vergadering is evenwel eene hoofdvoorwaarde 
verbonden, en deze is : dat men voorstander moet zijn van eene onverwijlde 
verandering, in art. 194 der Grondwet en in de art. 23, 24 en 33 der 
Schoolwet, overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de Algemeene 
Vergadering van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder
wijs van 1869, bekrachtigd in die van 1871. Die dit niet is; die niet van 
heeler harte zeggen kan hoe eerder hoe beter, wordt verzocht de beraamde 
bijeenkomst niet bij te wonen 6). 

Door vroegere ervaring geleerd, meen ik te moeten vasthouden aan den 
wensch, dat er nu niet langer gesproken worde over de opportuniteit van 
hetgeen te verrigten valt, maar alleen over de beste middelen, die van 
stonden aan in het werk kunnen worden gesteld om onze billijke wenschen 
eindelijk bevredigd te zien." 

Voorhoeve wilde niet terugtreden in de discussies, zoals die in 1869 op 
de vergadering van C.N.S. waren gevoerd. Hij wilde nu. doorzetten. En hij 
had succes. Op 27 Juni werd de eerste vergadering gehouden en in een 
tweede samenkomst, op 25 Juli, werd het Anti-schoolwetverbond definitief 
opgericht. Reeds op 1 Augustus ging een propagandacirculaire in zee met 
de statuten van het Verbond als bijlage. Artikel 1 daarvan luidde: 

"Het doel van het Anti-schoolwetverbond is: het verkrijgen van eene 
wijsiging van Art. 194 der Grondwet, waardoor het vrije onderwijs regel 
en het Staatsonderwijs qanvulling kan worden." 

De middelen, die het Verbond wil aanwenden, zijn: 1. het bewerken van 
de publi~ke opinie, 2. het petitionnement bij de Overheid, 3. het oefenen 
van invloed op de verkiezingen. 

Tot het zenden van een petitionnement zou men niet eerder overgaan, 
dan wanneer een ledenaantal van tenminste 10.000 was bereikt. Alleen de 
algemene vergadering zou op voorstel van het bestuur tot zulk een petition
nement kunnen besluiten. Qpvolgende vergaderingen bleek al ras, hoe 
sterk in het volksbewustzijn het besef leefde, dat het petitionnement een 
van de belangrijkste strijdmiddelen was. Reeds op de eerste algemene 
vergadering, op 30 October 1872, stelde de afdeling Gouda voor, om nu 
al dadelijk met het petitionnement te beginnen en dit jaarlijks te herhalen. 
Dit voorstel was in strijd met de statuten en kreeg dan ook geen steun 
uit de vergadering, maar het is een symptoom van de drift, die over de 
mensen vaardig werd. Nog geen· maand later was trouwens al weer een 
ander petitionnement aan de orde. Op 19 October nam de Tweede Kamer 
een amendement van liberale zijde aan bij de behandeling van .het wets
ontwerp tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. Dit amendement be
paalde, dat onderwijzers en leerlingen die geen bewijs hadden, dat zij 
tegen de pokken waren ingeënt, uit de school zouden worden geweerd. 
Deze indirecte vaccinatiedwang stuitte op hevig verzet en op 24 October 
schreef Kuyper een artikel in De Standaard: Een slag in ons aangesicht. 
Hij riep op tot een, petitionnement, formuleerde op 2 November de tekst 

6) Cursivering van de schrijver van dit artikel. 
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van een smeekschrift, en op 15 November werd dat adres met 44.000 
handtekeningen uit Amsterdam naar het 1.00 gebracht'!'). 

Er trilt in de brieven en artikelen van Kuyper over dit smeekschrift 
telkens de verrassing, die later, bij het grote volkspelitionnement van 1878 
bij hem zou uitgroeien tot de innerlijke zekerheid, dat de liberale heer
schappij binnen enkele jaren zou worden gebroken door het ontwakende 
volk. Diezelfde drift, diezelfde begeerte om tot daden te komen en de on
vruchtbare discussies te staken, die Voorhoeve tot het initiatief bracht, 
speelt ook bij Kuyper een grote rol. Maar Groen heeft weinig vertrouwen 
in het gehele geval. Zodra Voorhoeve begon, bleek het, dat hij er niet 
warm voor zou lopen. "Als Volksman kan hij doen, wat mij als Staatsman 
niet vergund is ... Hij draaft door ... " zette Groen als kanttekening op 
een brief van Voorhoeve. En later schreef hij aan Kuyper: "Ik vrees, 
dat onze ijverige Voorhoeve ons in groote moeilijkheden kan brengen." 

Groen wil daarom, dat Kuyper naar de vergadering in Kunsten en 
Wetenschappen zal gaan, om in overleg met "onzen schranderen en bij 
uitnemendheid in casu deskundigen Van Otterloo", de zaak tot een goed 
eind te kunnen brengen 8). En nog voor de eerste algemene vergadering. 
"Als Voorhoeve door u geleid wordt kan misschien het Anti-schoolwet
verbond, waarvan anders, vrees ik, niet veel teregt komt, nog zeer wezen
lijk nut hebben" 9). 

Deze bezorgdheid van Groen wat de initiatiefnemer en diens tempo be
treft, ging gepaard. met bezwaren tegen de formulering van het doel van 
het Verbond. Groen had aanvankelijk twee bezwaren. Vooreerst was het 
program van het verbond te gepreciseerd. Er stond precies in, welke wij
zigingen in de lager-onderwijswet moesten worden aangebracht. Groen 
vond dat voorbarig; men moest de formulering· aan de wetgever overlaten. 
De bezwaren van Groen ontstonden, doordat hij zelf nog altijd hinkte op 
twee gedachten. Het denkbeeld van de facultatieve splitsing had hij in 
1862 wel officiëel prijsgegeven, om mee te strijden voor de vrije school, 
maar hij stond er toch heel anders tegenover dan Kuyper en Voorhoeve 
en vele anderen. Toen op 15 Februart 1873 in De Standaard stond: ,,(jtlze 
eisch is: Bijzonder onderwijs regel, neutraal onderWijs aanvulling", toen 
sloeg Groen onmiddellijk alarm. Hij schreef "in groote haast" aan Kuyper, 

. want: "er is hier periculum in mora" . Onze eis is . . . dat ging hem veel 
te ver. 

Principieel hield hij nog altijd vast, zo schreef hij kort daarop aan 
Kuyper, aan het "publiek recht der gezindheden" en Elout, aan wiens 
Oordeel hij grote waarde hechtte, was altijd voor de facultatieve splitsing 
geweest 10). 

Groen maakte het hierdoor wel erg moeilijk aan hen, die aan het werk 
wilden gaan. Want in 1867 had Groen zelf geschreven, dat hij tot 1857 
voorstander was van de facultatieve splitsing, maar "na 13 Augustus 1857 
niet meer". En daarom kon hij in de brochure Wat dunkt u van het voor-

'1) Briefwisseling, blz. 205. Daaraan gaat vooraf een drukke correspondentie met 
Groen over de vraag, of het mogelijk is, de adressen door een deputatie te doen over
handigen. Kuyper had aan Groen getelegrafeerd: "Bekroon al wat gij uit liefde tot 
ons Christenvolk gedaan hebt door zelf te gaan met Elout en Mackay, dan gaan ik 
en Brummelkamp mee." 

8) Briefwisseling, blz. 187. 
9) Briefwisseling, blz. 200. 
10) Briefwisseling, blz. 214. 
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stel de Brauw? ook schrijven, dat hij de voorrang van het bijzonder onder
wijs had verdedigd, in en buiten de Kamer, van 1861 tot heden. "Met stil
zwijgende toestemming, naar ik mij verbeeldde, vijf jaren achtereen, van 
bijkans allen in onze· christelijk-historische rigting". 

Maar nog sterker. ln 1871 was op een conferentie tussen de redacteuren 
van verschillende weekbladen, die de antirevolutionaire activiteit steunden, 
een program ontworpen 1l). 

Dit program is telegrafisch aan Groen meegedeeld. Het bevatte onder 
punt b.; "Handhaving van Gewetensvrijheid bij het Volksonderwijs, door 
den eisch, dat in aansluiting aan het program van 1869, de Vrije School 
regel, de Staats school aanvulling worde .. :' 

Groen telegrafeerde terug: Gaarne adhaesie. En de volgende dag schreef 
hij nog eens weer aan Kuyper: "Uw Program bevalt mij uitnemend." 

Geen spoor van enig bezwaar. En op dit program werd in 1871 de ver
kiezingsstrijd gevoerd, toen de zelfstandigheid van de A.R. richting door 
Groen op geforceerde wijze werd gedemonstreerd 111). 

Het was voor het Verbond niet gemakkelijk, hier uit te komen. De 
bestuursleden wilden Groen graag mee hebben, maar het karakter van het 
Verbond, dat toch allereerst een organisatie wilde zijn, die het volk in 
beweging bracht, riep om een klare formulering en een vaste koers. 

De óplossing werd gevonden door een samenspreking van Voorhoeve en 
Husen met Groen, waarin van weerszijden alle nadruk werd gelegd op 
één woordje. Er stond immers in de statuten: "Het doel van het Anti
schoolwetverbond is: het verkrijgen van eene wijziging van Art. 194 der 
Grondwet, waardoor het vrije onderwijs regel en het Staatsonderwijs aan
vulling kan worden." Dat woordje "kan" heeft toen de situatie gered. De 
grondwet moest worden gewijzigd, en zó gewijzigd, dat het vrije onderwijs 
regel kán worden. Groen heeft zich hieraan vastgeklampt, omdat zo ook 
de mógelijkheid open bleef voor een ándere oplossing na de grondwets
wijziging, nl. de facultatieve splitsing. De vraag, of de gewone wetgever 
na de wijziging van de grondwet dus zou gaan in laatstgenoemde richting 
of in die, waarvoor Groen zelf tien jaar had gestreden en waarvoor de 
partij de verkiezingsstrijd in 1871 was ingegaan, werd echter dit woordje 
"kan" verstopt. Geen van beide systemen moest door het verbond worden 
gepropageerd. Maar Kuyper heeft heel duidelijk gevoeld, dat men op die 
manier niet opschoot. De mogelijkheid voor beide systemen openlaten, 
goed ... maar wat is dan óns systeem, waar wij voor strijden? Dat moeten 
we toch weten van elkaar 13). 

Wie deze correspondentie leest, vindt de aanhef van dit artikel ten volle 
gerechtvaardigd. Maar zich troostende met het woordje "kan" en dat nog 
eens extra onderstrepend, heeft Groen ten slotte zijn adheasie betuigd. 

11) Briefwisseling, blz. 129, 130. Hoogst merkwaardig voor de aarzelende en inner
lijk onvaste houding van Groen in het: ten Algemenen Rijksarchieve berustende 
archief-Groen is een exemplaar van dit program aanwezig, dat een latere aantekening 
van Groen draagt: "Program van 1871 (tegen mijn verlangen)". 

12) Briefwisseling, blz. 133. Groen aan Kuyper: "Ik blijf evenals gij bij het pro
gram." En juist wanneer men vasthield aan dat program waren de zittende leden, 
gezien hun houding in de Kamer, onaanvaardbaar. 

13) Briefwisseling, blz. 214. Kuyper aan Groen: " ... Het woordeke kan heeft uit
nemenden zin, als er sprake is van Grondwetsherziening. Dan beduidt het: geen 
systeem in de Grondwet, ook het onlle niet. Goed, maar wat is het onsef Immers: Bij-
zondere school regel, openbare aanvulling." . 

'{ 
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Maar hij lette scherp op, of toch niet in geschrifte voor een van beide 
systemen werd gekozen. 

Aanvankelijk heeft deze moeilijkheid blijkbaar geen remmende invloed 
gehad op de propagandistische activiteit van het Verbond. Op de eerste 
algemene vergadering was een definitief bestuur gekozen, bestaande uit 
Prof. Mr B. J. Lintelo, Baron de Geer van Jutfaas, J. Voorhoeve HC.zn, 
R. Husen, H. J. Reese, Prof. A. Brummelkamp, Dr A. Kuyper en Ds M. 
Noordtzij. Prof. De Geer werd voorzitter en de heer Rusen secretaris. 
Kuyper was niet op de vergadering, maar zond een brief, die grote indruk 
maakte. Hij schreef: wij komen in Amsterdam met een afdeling van 1000 
leden! 

Daar straalt het weer door: dit moet een volksbeweging worden. Hier 
moeten de gewone mannen en vrouwen actief worden. De contributie is 
dan ook gesteld op 50 cent per lid en ook vrouwen kunnen, lid worden. 

En al gauw werd het duidelijk, dat de zaak rijp was. 
Overal in het land werden afdelingen opgericht. Dat is heel iets anders 

dan de weinig actieve kiesverenigingen, eigenlijk weinig meer dan een 
club van heren in een kamerdistrict, die het zich tot taak hebben gesteld, 
een candidaat te polsen en aan te bevelen. Hier wordt de gewone man lid. 
Hier wordt in een dorp, dat niet eens langs een verharde weg te bereiken 
is, een afdeling opgericht, zodra de dominee ot het hoofd der school of een 
andere belangstellende het initiatief neemt. Dit is werkelijk de wending 
naar het volk. Hier ligt een begin, dat later bij het volkspetitionnement 
wordt voortgezet en daarna ook in de kiesverenigingen tot uiting komt. 
Volgens de stand op 1 Mei 1874 waren er 144 afdelingen over het gehele 
land verspreid met meer dan 10.000 leden. Aarlanderveen had 30 leden, 
evenals Woubrugge, Camperland 73, Wirdum 56, Holwerd 40, Spijk 47, 
Oosthem 56, Mijdrecht 50, Harmelen 43. Dit is maar een greep, om te 
laten zien, hoe de beweging het volk achter de kiezers heeft geraakt. Want 
het ledental overtreft in verschillende dorpen het totaal van alle kiezers. 
En Kuyper had zijn woord gestand gedaan, want Amsterdam bracht het 
tot 1450 leden, terwijl Rotterdam met 864 leden op de lijst voorkomt. 

Het bijgevoegde kaartje geeft een duidelijk beeld van de spreiding van 
de afdelingen over het land, met heel merkwaardige verschillen. Het op
merkelijkst is misschien de tegenstelling tussen de Friese klei en de Friese 
Wouden. Het Saksische gebied is blijkbaar moeilijk op gang te brengen, 
maar in Zuidholland zijn de afdelingen dicht gezaaid. Ik meen te mogen 
zeggen, dat dit kaartje een vrij getrouw beeld geeft van de streken, waar 
het volk reeds wakker is geworden in die tijd. 

Toen Jacob Voorhoeve het initiatief nam tot het stichten van het Anti
schoolwetverbond, stond hem de Engelse Anti-Cornlaw-League voor de 
geest. Wie de geschiedenis van die league naleest, wordt getroffen door 
het feit, dat in 1841 de predikanten van de dissidente kerken in deze 
Engelse volksbeweging 'een grote rol gaan spelen 14). 

Een vergelijkbaar verschijnsel valt op bij het Anti-schoolwetverbond. 
In Februari 1874 schreef Groen weer over zijn bezwaren tegen het ver
bond aan Kuyper. Kuyper deelt die bezwaren niet· ten volle. Hij erkent, 

14) Er waren predikanten, die zich hadden verbonden, elke Zondag op de een of 
- andere wijze in de preek de korenwetten ter sprake te brengen! 
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dat "het hebben van een geformuleerde leus ook veel kracht heeft ge
oefend". Maar hij heeft bezwaren van organisatorische aard. En een van 
'zijn bezwaren is, dat de "afgescheiden broeders" naar rato te sterk zijn 
vertegenwoordigd. Men zou het als een verwijt kunnen opvatten. Maar dat 
is. toch moeilijk aanvaardbaar. En het feit ligt er toe, dat in afgescheiden 
kringen de oproep van Voorhoeve veel weerklank heeft. gevonden. In het 
hoofdbestuur hadden zij dan ook twee van de zeven plaatsen bezet. Maar 
in het land was hun invloed veel sterker. Het is mij gebleken, dat in elk 
geval in de afdelingsbesturen in 35 plaatsen de Christelijk-Gereformeerde 
predikant mede de leiding had. En in hoofdzaak betreft dat de jongere 
generatie van de Christelijk-Gereformeerde predikanten, de mannen, die in 
Kampen zijn opgeleid. Terwijl vele Hervormde predikanten, mede als 
gevolg van hun opleiding, leden aan politicoPhobie, gingen de meeste "af
gescheiden" predikanten' zich sterk met de politiek bemoeien. Zij hadden 
een zeker radicalisme over zich, vooral wat betreft de scheiding tussen 
kerk en staat. Zij waren afkomstig uit zeer eenvoudige kringen, leefden 
meest van uiterst schamele tractementen, maar stonden heel dicht bij het 
gewone volk. Zodra er dan een volksbeweging ontstaat, die grijpt in de 
diepere lagen van het volk. dan komen zij mee naar voren. Er ligt een 
hele lijst van "afgescheiden" dominees voor mij, die voorzitter of secre
taris waren .van een van de afdelingen. Prof. Brummelkamp is in Kampen 
voorzitter, Ds Diemer in Alphen a. d. Rijn, Ds J. H. Donner in Leiden, 
Ds A. Littooy in Middelburg, Ds J. W. A. Notten in Leeuwarden. Maar 
in Middelburg zijn twee afdelingen, één onder praesidium van Ds Littooy 
en een onder voorzitterschap van Dr G. J. VOS Azn. Hij is niet de enige 
Hervormde predikant, die meedoet. Men vindt in de besturen der afde
lingen ook namen als Ds Leenmans, Ds Van Toorenbergen, Ds Talma 
enz. Maar toch kon Kuyper het slecht zetten, dat de christelijk-gerefor
meerden in deze volksbeweging zo sterk naar voren kwamen 16). 

Het is ons nu slechts te doen om de historische feiten, en het feit staat 
vast, dat deze christelijk-gereformeerde predikanten vaak op ferme wijze 
hebben meegeholpen, het volk actief te maken. En dan treffen wij op deze 
"weg naar het volk" ook voortdurend de christelijke onderwijzers aan. Zij 
hebben, ook vaak op plaatsen, waar de dominee al maar reserves maakte en 
bezwar(,!n had, zich met volle overtuiging gegeven. En in de tijd, toen.fle 
Antirevolutionaire partij nog in bepaalde streken een aristocratisch tintje 
had, wat Kamercandidaten en bestuursleden betreft, gingen die school
meesters al maar weer aan de slag en brachten hét volk in beweging. Het 
is niet moeilijk, een hele reeks v~ die onderwijzers te noemen, d~e in de 

1G) Hier volgt de lijst van christelijk-gereformeerde predikanten, die ik als bestuurs
leden van de afdelingen van het Anti-schoolwetverbond heb genoteerd: A. v. d. Sluis, 
Ulrum; L. ]. Hulst, Stadskanaal; P. A. Lanting, Winsum-Obergum; S. Sijpkes, Delfzijl; 
L Neyens, Sneek; ]. H. v. cL Veen, Spijk; L. ]. Meulenbrugge, Bierum; H. Koers, 
Bergum ; ]. W. A. Notten, Leeuwarden; E. Douma, Drachten; H. Beuker, Harlingen; 
R. Mulder, Sauwerd; A. Brummelkamp, Kampen; L. M. A. Scheps, Deventer; W. 
Postmus, Zwartsluis; ]. P .. v. d. Maas, Beekbergen; A. G. de Waat, Velp; C. de Be!!t, 
Geesteren ; M. Sipkes, Winterswijk; H. B. Geuchies, Bunschoten; P. Kapteyn, Amstel
veen; R. Goris, Nieuw Vennep; W. Sieders, Enkhuizen; C. J. ]. Engelbrecht, Haar
lemmermeer O. Z.; E. S. Postma, Medemblik; A. Entingh, Rotterdam; ]. H. Donner, 
Leiden; W. Diemer, Alphen a. d. Rijn; A. H. Gezelle Meerburg, 's Gravendeel ; 
M. Noordtzij, Schiedam; E. F. Smit, Gorinchem; O. C. Doornbos, Axel; A. Littooy, 
Middelburg; H. Cramer, Kamperland; H. Raman, Vlissingen. 
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vorige eeuw mede het kader hebben gevormd van de Antirevolutionaire 
partij: 

D. Mulder te Zierikzee, N. J. Bastmeyer te Bruinisse, Klaas de Beyl te 
St Anna en later op de Veluwe, en dan verder Schöttelndreier, Klaas 
Kremer, Roelof Huizinga, Folkert Roosjen, J. D. de Vries, P. Kurpers
hoek, K. Floor, K. Spyksma, G. Broekstra, T. Kokmeyer, N. Heukels. 
G. Wamelink, J. C. Wirtz, Scheffer, Wiersinga en zovele anderen. 

Maar het antischoolwetverbond was zwaar gehandicapt. Want de klaar
heid omtrent de doelstelling ontbrak. Het woordje "kan" liet alles in de 
mist omtrent een eigen "systeem". Toen er op de vergadering van 1873 
een voorstel van Rotterdam aan de orde kwam, een voorstel, dat door 
Voorhoeve met warmte werd verdedigd, om te komen tot een proeve van 
een nieuwe redactie van art. 194 der grondwet, toen verwierp de vergade
ring dit voorste1. Het bestuur kreeg geen kans om te zeggen: zo en zo 
zouden wij het onderwijsartikel in de grondwet willen zien, en daarvoor 
voeren wij propaganda. Toen dit negatieve besluit viel, heeft Voorhoeve 
zich teruggetrokken, tot geruststelling van Groen. 

Maar vlak na diezelfde algemene vergadering van 13 Mei 1873 gebeurde 
iets anders. Iets, waardoor de oorspronkelijke opzet van Voorhoeve totaal 
werd verloochend, De Rotterdammer had een typische volksbeweging be
doeld, op één concreet punt gericht, en dan zo, dat ieder kon meedoen, de 
Jood zowel als de christen, de li~raal zowel als de antirevolutionair, mits 
hij koos voor de vrije school. Maar een feit was, dat de overgrote meerder
heid der leden antirevolutionair was, en dat de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer voor de deur stonden. In 1871 was de uitslag van die verkiezing 
voor de antirevolutionairen teleurstellend geweest; er was nog altijd ver
warring, verdeeldheid en lauwheid en dus moest het ergste worden ge
vreesd. Maar onmiddellijk nadat de openbare vergadering van het Anti
schoolwetverbond was gesloten, vergaderden de afgevaardigden in C omité
generaal samen met afgevaardigden van de kiesverenigingen van antirevo
lutionaire richting. En daar werd besloten, dat het Hoofdbestuur van het 
Verbond ditmaal de leiding der verkiezingen op zich zou nemen. In deze 
besloten vergadering werd een lijst van candidaten opgesteld; in elk 
Kamerdistrict zouden de kiesverenigingen én de afdelingen van het ver
bond een candidaat kiezen, die instemt met het streven van het Anti-school
wltverbond. Wanneer twee weken voor de verkiezingen in het Kamer-. 
district geen candidaat is gekozen, dan stelt het Hoofdbestuur van het Anti
schoolwetverbond een candidaat t 

Zo werd het Anti-schoolwetverbond de antirevolutionaire stoottroep voor 
de kamerverkiezingen. Kuyper had allang aan die mogelijkheid gedacht. 
Hij wilde het Anti-schoolwetverbond omzetten in een kiezersbond 16). 

En als stoottroep heeft het Anti-schoolwetverbond bij de verkiezingen 
in 1873 prachtig werk gedaan. Had het die taak niet ter hand genomen, 
dan was er aan de propaganda practisch niets gedaan. De secretaris Husen 
schrijft omtrent de gang van zaken in zijn verslag: "Het besluit der ver
gadering, in Comité-generaal genomen, om het Hoofdbestuur voor dit jaar 
met de leiding der verkiezingen te belasten, was zeer gewichtig. Wel bezien 
kon er om eenheid te krijgen, wel niet anders gehandeld worden. Zonder 
iets op de kracht der Antirevolutionaire kiesverenigingen af te dingen, op 

16) Briefwisseling, blz. 265. 

I 



H.1\LGRA 

enkele uitzonderingen na, leidden zij een kwijnend leven en verkeerden zij 
ineene staat van ontbinding of waren zij reeds dood." 

Inderdaad, dan is het maar verstandig, om verder niets op de kracht 
van die kiesverenigingen af te dingen! ' 

Husen vervolgt: "Een nieuwe krachtige Bond, die allermeest het volk 
achter de kiezers vereenigde, aan deze vast te snoeren, was geen gemakke
lijke taak. En toch - aanvankelijk ging het gezegend. Waar de keus van 
het Verbond met die van de kiesvereenigingen samenviel, gelukte boven 
wachting de poging om te slagen. Waar het Verbond ontbrak, waar zijne 
Afdeelingen de vaan niet konden omhoog houden, bleek gemis aan een
heid en leiding en waren de pogingen vruchteloos." 

De verkiezingen vielen beter uit dan in 1871. Twee districten, nl. Utrecht 
en Gorinchem, werden veroverd; in Dokkum en in Gouda brachten we het 
tot een herstemming, in het laatste district met Kuyper als candidaat. Kort 
daarop volgde in Gouda een tussentijdse verkiezing, weer met Kuyper als 
candidaat, en nu werd Kuyper gekozen. Het Anti-schoolwetverbond "had 
geen snaar onbespeeld gelaten". Gouda was een dubbel district en door het 
overlijden van De Brauw kwam ook de andere zetel open. Ditmaal was 
Bichon van IJsselmonde de candidaat der antirevolutionairen en het Anti
schoolwetverbond en hij werd met nog groter meerderheid dan Kuyper 
gekozen. Deze beide tussentijdse verkiezingen gaven het Hoofdbestuur 
van het Anti-schoolwetverbond handen vol werk. Er werden 20.000 circu
laires en 24.000 strooibiljetten verspreid. Bovendien werden er vele en 
merkwaardig genuanceerde advertenties geplaatst. V rij zeker is hier door 
het Anti-schoolwetverbond voor het eerst een verkiezingscampagne ge
voerd, die aan de moderne tijd doet denken. Het verslag spreekt van twee 
"veldslagen". Kuyper was niet enthousiast over de candidatuur van Bichon, 
maar De Geer van Jutfaas had hem eigenlijk voor een voldongen feit ge
steld. Het is maar een klein trekje, maar het krijgt relief, als we ons her
inneren, dat De Geer voorzitter was van het Anti-schoolwetverbond! 

En na de verkiezingen ging de propaganda van het Anti-schoolwet
verbond door. Het heeft in de jaren 1873/'74 veel meer dan 100.000 
circulaires over het gehele land verspreid. Overal laaide de schoolstrijd op. 
Er werden openbare debatvergaderingen gehouden, er verschenen verschei
dene brochures, vóór en tegen de vrije school 17). 

En onderwijl klaagde Groen, niet alleen over het Anti-schoolwetverbond, 
maar ook over De Standaard. In De Standaard werd toch eigenlijk telkens 
weer het "kan" verloochend, de vraag: facultatieve splitsing van de open
bare school Of de vrije school voorop, niet open gelaten, maar duidelijk 
gekozen voor de vrije school. Groen werd "in de binnenkamer met beden
kingen overvallen". En er werd hem "enigermate" rekenschap gevraagd 
van de artikelen over de vrijmaking van het onderwijs in De Standaard. 

17) Het Anti-schoolwetverbond, desllelfs doel en middelen met ernstige benvaren 
hiertegen, door A. Gedrukt bij P. G. Wijtman te Middelburg, 1873. Open brief aan 
het Bestuur van het Anti-schoolwetverbond. Naar aanleiding van de debatten, te Amers
foort gehouden tusschen Professor Brummelkamp c.s. en de voorstanders van d~ 
Staatsschool, door D. P. M. Graswinckel, predikant te Amersfoort. Amersfoort, A. M. \ 
Slothouwer. Is een Anti-schoolwetverbond en eene wijlliging van artikel 194 der 
Nederlandsche Grondwet wel noodigf Bene vergelijking tusschen het Staatsonderwijs 
en het lIoogenaamd "Vrije Onderwijs". De Openbare Neutrale en de Bijllondere Kerke
lijke scholen in ons land, door Veritas. Enkhuizen, 1872. 
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Voelbaar wordt het al in die dagen, dat sommige aristocratische en hoog
kerkelijke kringen niet met De Standaard meegaan. Van .otterlo consta
teerde het al in 1872; Groen had het vroeger al uitgesproken als zijn ver-
moeden in een correspondentie met De Geer van Jutfaas. Maar hij zelf ;1 

stond in een moeilijke positie; hij was de strijd moe; hij wilde zich terug- \ 
trekken, vooral uit de practische politiek; hij voelde zich innerlijk onzeker 
betreffende de oplossing van de schoolkwestie. De aristocratische vrienden 
werden niet moede met hem vertrouwelijk te spreken, dat het met Kuyper 
en De Standaard toch veel te veel de kant uitging van de ultra's. Daar 
kwam bij de tragische en ontroerende discussie tussen Kuyper en Groen in 
Februari 1874 over de standbeeldkwestie 18), waarbij Groen door het onver-
wachte, zo niet onbeheerste van zijn publicatie Kuyper in grote moeilijk-
heden bracht, en deze laatste Groen overwon door liefde, trouw, oprechtheid 
en fierheid. Dat ondanks dit alles en na dit alles, en bij blijvend verschil 
van mening, Groen toch onverschrokken achter Kuyper bleef staan en 
hem dekte tegen aanvallen van rechts en van links, is een bewijs van echt 
christelijke adeldom. Deze episode, zoals wij die terugvinden in de corres
pondentie, is het hoogtepunt in de gehele briefwisseling. 

Maar Groen had nooit enige fiducie in het Anti-schoolwetverbond en 
Kuyper woog de voor- en nadelen tegen elkaar af. Maar hij stelde Groen 
gerust: ik doe mijn best, het verbond om te zetten in een antirevolutionaire 
kiezersbond ; wacht de eerstvolgende algemene vergadering maar af; ik 
heb al voeling met sommige leidende figuren en wij hopen dan voor de 
omzetting te zorgen; 

Inderdaad kwam op de jaarvergadering van 20 Mei 1874 een voorstel 
aan de orde van Kuyper, Brummelkamp en Noordtzij, om het Anti-school
wetverbond om te zetten in een landelijke kiesvereniging'. Kuyper was 
helaas door ziekte verhinderd, de vergadering bij te wonen. Brummelkamp 
en Noordtzij hebben het voorstel krachtig verdedigd, Esser deelde mee, 
dat Groen er voor was, en ondanks bestrijding door Wolbers, Ds Van 
Toorenbergen, Dr Vos en de Voorzitter, Prof. De Geer van Jutfaas, 
werd het voorstel aangenomen met 47 tegen 19 stemmen, waarna de voor
zitter en de heren Husen en Reesse als bestuurslid bedankten. Er ontstond 
toen een verwarde discussie, die tenslotte er toe leidde, dat de drie heren 
althans voorlopig nog aan zouden blijven en het bestuur zou nagaan, of 
de omschakeling mogelijk was. Zo werd de scheuring nog voorkomen, maar 
de rest van de agenda werd niet afgehandeld. 

Toen het gelukt was, een onmiddellijke scheuring en misschien wel ont
binding te voorkomen na de aanneming van het voorstel Kuyper-Brummel
kamp-Noordtzij, zong de vergadering op voorstel van de heer Looman 
Ps. 133 : 1 en 3 en toen stond de heer C. Mulder van Kampen op en deed 
het voorstel de vergadering te sluiten; de heer \Volbers steunde deze motie 
van orde en zij werd met algemene stemmen aangenomen ... 

Eindigt hiermee de geschiedenis van het Anti-schoolwetverbond? N er
gens heb ik tot nu toe verdere sporen van activiteit van het Verbond 

18) Op 17 Februari 1873 had Groen in Ned. Gedachten o. a. de stelling geponeerd, 
dat het nu tijd was een standbeeld op te richten én voor Oldenbarneveldt én voor Jan 
de Witt. Kuyper wees deze stelling met nadruk af in De Standaard en daardoor ont
stond een merkwaardige briefwisseling tussen Groen en Kuyper, waarop ik in een 
ander artikel hoop terug te komen. 



\ 

76 _ H. ALGJlÁ. 

kunnen vinden. Toen Kuyper in de Tweede Kamer zijn denkbeeld~ over 
de schoolkwestie had ontwiki<:eld., waarbij hij zich onder meer ook orîên:' 
teerde op het Engelse. systeem, kwam C. Mulder in De Wekstem tegen 
hem in het geweer en beschuldigde hem, dat hij de. lijn van Groen had 
verlaten. En het hoofdbestuur van het Anti-schoolwetverbond moest maar 
eens zeggen, wat het daarvan dacht. De Bazuin sloot zich bij deze critiek 
aan. Kuyper vroeg Groen, de beschuldiging tegen te spreken. Want "de 
moeite en last in Anti-schoolwetverbond enz., is niet te overzien, indien 
dit kwaad niet onverwijld de kop wordt ingenepen". Groen heeft toen na
drukkelijk in de pers verklaard, dat de heren Mulder c.s. zich geheel ver-' 
gisten. Maar van bemoeiingen van het Anti-schoolwetverbond zelf blijkt 
niets .. Ik acht het daarom waarschijnlijk, dat de gehele beweging na de 
ver!tadering van 1874 practisch is verzand. 

En dat is ook begrijpelijk. 
Want het was niet gelukt, op het "apart gecreëerde terrein" te komen 

tot een bondig en ondubbelzinnig program. En het plan van Kuyper, om 
het Anti-schoolwetverbond om te zetten in een Kiezersbond, was eigenlijk 
ook mislukt. 

Maar één ding was duidelijk. Eén oproep, en door het gehele land waren 
er mannen, die bereid waren, il1 eigen kring de mensen bijeen te r~pen, 
ze te organiseren. Wanneer de leiders kwamen met een klaar program, 
dan was het volk bereid om aan te treden. Maar het volk heeft lang op de 
leiders moeten wachten. 

Het grote volkspetitionnement van 1878 is eigenlijk het vervolg op de 
plannen van Voorhoeve. Het is dwaas, te zeggen, dat dit petitionnement 
vrucht was van voortreffelijke organisatie. Er was geen telefoon, er waren 
geen plaatselijke organisaties en landelijke overkoepelingen, er waren alleen 
kerkelijke weekbladen plus één dagblad, en verder zendingsfeesten, een 
traa~ C.N.S. en een Anti-schoolwetverbond, met "vernageld geschut". 

Op de vergadering van C.N .S. op 2 Mei 1878 kwam het petitionnement 
geheel onvoorbereid ter sprake. Op 12 Juni werd de tekst van het petition
nement gepubliceerd. Midden in de zomer, als de hooitijd begint I En op 
1 Augustus, nog geen zeven weken later, waren de meer dan 300.000 
handtekeningen al bij de Koning 19). 

Het volk wilde aantreden. 
Maar wie zich verdiept in de moeilijkheden, die de leiding telkens had, 
de aarzelingen van Groen, de expediënten van Kuyper, de stille tegen
werking van sommige aristocraten, de moeilijkheden met de politicophobe 
predikanten, die ervaart het bijna als een bevrijding, dat het in 1878 toch 
is gelukt, een georganiseerde partij te stichten, met een program dat klonk 
als een klok. Het is het werk van Kttyper geweest, maar hij kon het doen, 
omdat hij had ontdekt,' dat er een weg openlag, de weg naar het volk, dat 
niet maar om een boodschap vroeg of een woordvoerder, maar dat zelf 

19) De handtekeningen waren als volgt over de provinciën verdeeld: Groningen 15562, 
Friesland 37147, Drenthe 5911, Overijssel 21296, Gelderland 41435, Utrecht 26980, 
Noordholland 46622 (waarvan 32839 uit Amsterdam), Zuidholland 87888, Zeeland 
14037, Limburg 20. Het is instructief, hiermee te vergelijken het aantal afdelingen en 
leden van het Anti-schoolwetverbond op 1 Mei 1874: Groningen 13 afd. 535 leden; 
Friesland 29 afd. 1485 leden; Drenthe 3 afd. 126 leden; Overijssel 7 afd. 322 leden; 
Gelderland 15 afd. 746 leden; Utrecht 6 afd. 600 leden; Noordholland 18 afd. 2242 
leden (waarvan 1450 in Amsterdam); Zuidholland 37 afd. 2737 leden, Zeeland 10 afd. 
572 leden; Noordbrabant 3 afd. 113 leden. 



aan het werk wilde gun, ook om een organisatie op te bouwen, die de 
politieke strijd aanvaardde. Het was een late en niet meer te effectueren 
hulde aan het Anti-schoolwetverbond, dat bij de stichting van de partij 
werd behaald, dat ook afdelingen van het Anti-schoolwetverbond met 
dezelfde rechten als een kiesvereniging konden toetreden. 

Plaatsen, waàr in 1874 een afdeling was gevestigd van het Anti
Schoolwetverbond. In 4e onderstreepte plaatsen in Friesland bestond 

een afdeling voor een gehele grietenij. 
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• 
DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE KIEZERSBOND "MARNIX" 

(1881-ca. 1892) 

DOOR 

PROF. DR H. SMITSKAMP 

Men hoort vaak, en niet ten onrechte, beweren, dat de invoering van 
het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ter verkiezing van de leden 
der Tweede Kamer het ontstaan van zgn. "dwergpartijtjes" in de hand 
heeft gewerkt. Men vergeet echter wel eens, dat het ook onder het distric
tenstelsel aan dit politieke struikgewas allerminst ontbroken heeft. Sinds 
eenmaal in het laatste kwart der vorige eeuw de staatkundige partijen le 
onzent een hechter organisatie gekregen en hun beginselen in program
ma's gefixeerd hadden, zijn afscheiding, splitsing en hergroepering telkens 
weer aan de orde geweest. 

Ook onder de antirevolutionaire richting, om ons daartoe te beperken, 
heeft de splijtzwam van de aanvang af getierd. Nu eens op haar linker-, 
dan weer op haar rechterflank zijn bezwaarde groepen tot afzonderlijke 
partij formatie overgegaan, hetzij omdat zij bij de officiële partij ontrouw 
aan haar eigen beginselen 'meenden te constateren, hetzij omdat ze som
mige van die beginselen zelf niet langer wensten te accepteren. De meeste 
van deze nieuwe verschijningen aan het staatkundige firmament zijn na 

, een kortstondige loopbaan weer geëclipseerd, of in andere verbanden opge
nomen. Zo is het gegaan met de Nationale partij van Buytendijk en 
Bronsveld (1888), de Christelijk-Historische Kiezersbond van Bronsveld 
en De Visser (1896), de Friesch-Christelijk-Historische partij van Hoede .. 
maker en Schokking (1898) en de Christen-Democratische partij van 
Staalman (1905). Een apart geval vormde de afscheiding van de Vrij
Antirevolutionairen onder Lohman in 1894, met wie twee van bovenge
noemden zich tenslotte verenigd hebben tot de Christelijk-Historische 
Unie, want hier was geen sprake van een afsplitsing aan de periferie, maar 
van een diepe scheur door heel de partij heen. Wèl echter hoort op de lijst 
nog thuis de chronologisch oudste groep van dissidenten, de christelijk
historische Kiezersbond "Mamix" . 

Merkwaardigerwijze heeft deze laatste partij in het jongste verleden een 
zekere actualiteit herkregen, doordat men zich op haar beroepen heeft 
van de zijde van het Gereformeerd Politiek Verbond. In hoeverre dit 
beroep gegrond is, zal hier niet opzettelijk onderzocht worden. De be
doeling van dit artikel is geen andere, dan in het kort de overtuigingen 
en de lotgevallen te beschrijven van dit staatkundige groepje en aldus 
een bijdrage te leveren tot de geschiedenis van de A. R. partij in de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Want al is de invloed van "Mamix" uiterst 
gering geweest, zijn optreden hangt ten nauwste samen met allerlei me
ningsverschillen binnen het orthodox Protestantisme ten aanzien van de 
grote politieke en kerkelijke vraagstukken, die destijds aan de orde waren. 
Zoals men, door zijn aandacht te richten op ketterse bewegingen, eeu 
juister begrip krijgt van zekere verschijnselen en toestanden in de offi
ciële kerk, zo kan de kennisneming van afwijkende politieke leringen 
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en gedragingen leiden tot een helderer kijk op een bepaalde ontwikkeling 
in het standpunt en de gedragslijn van een staatspartij. 

Eenvoudig bleek het intussen niet, de geschiedenis van "Mamix" te 
achterhalen. De historie pleegt aan mislukte ondernemingen nu eenmaal 

. minder aandacht te schenken dan aan initiatieven, die tot blijvende resul
taten hebben geleid. De voormannen van "Mamix" zijn allen, sommigen 
reeds vóór, anderen na het bezwijken van hun geesteskirid, tot de A. R. 
partij weergekeerd. Geen van hen heeft blijkbaar behoefte gevoeld, de 
heugenis aan deze episode levendig te houden 1). Zo zijn we vrijwel ge
heel aangewezen op gegevens uit de tijd zelf; enkele moeilijk of helemaal 
niet meer te vinden vlugschriften, passages uit politieke verhandelingen, 
toevallig bewaard gebleven particuliere brieven, en vooral; berichten el1 
artikelen in dag- en weekbladen 2). Maar juist de laatste vormen materi
aal, dat met de nodige voorzichtigheid gebruikt moet worden. Doorgaans 
afkomstig van voor- of tegenstanders, zijn ze er op uit, door wat ze 
uitspreken en soms ook door wat ze verzwijgen, de lezers te beinvloepen. 
Niet altijd geeft de toepassing van het hoor en wederhoor hier uitkomst. 
Bovendien vermelden kranten verslagen alleen, wat zich op openbare 
samenkomsten afspeelde, terwijl we juist graag zouden weten, wat er 
achter de schermen gebeurde. Zal men dus voor lief moeten nemen, dat 
niet op alle vragen aangaande "Mamix" een antwoord mogelijk is, de 
hoofdzaken van zijn geschiedenis laten zich toch wel reconstrueren. 

Opgericht)s de Kiezersbond tijdens een vergadering in het logement 
"De liggende Os" te Utrecht op 17 Februari 1881. De naam van dit 
etablissement bleek geen voorteken te zijn, want reeds op 27 April werd 
op een tweede samenkomst, eveneens te Utrecht, het voorlopige bestuur 
door een definitief vervangen en het concept-reglement, op de eerste. ver
gadering ingediend, als program aanvaard 8). 

Behalve de doelstelling van de Bond bevatte ,dit laatste de bepaling, 
dat het lidmaatschap openstond voor alle Nederlanders van ten minste 
23 jaar, en regelde het de bevoegdheden en werkwijze van de jaarlijks 
te houden algemene vergadering, alsmede de inrichting van plaatselijke 
afdelingen. 

Gelijk men ziet: een politieke partij in optima forma, met eigen pro
gram, "centraal comité" en organisatie, en die reeds bij de eerste de 
beste gelegenheid, nl. de Kamerverkiezingen van Juni 1881, met een eigen 
candidaat optrad. Weldra beschikte zij ook over een eigen orgaan, door
dat Ds L. Lindeboom de kolommen van zijn halfmaandelijks verschij
nend blad De Vredebond voor "Mamix" openstelde 4). 

Uit welke hoek de wind woei wordt duidelijk, wanneer we letten op 

~) Ook A. Brumme1kamp Jr maakt in zijn omvangrijke Lllvensbe.rchrijving van 
WIjlen Prof. A. Brummelkamp (Kampen, 1910) met geen woord van "Mamix" mel
ding, niettegenstaande zijn vader jarenlang erevoorzitter is geweest. 

2) Gebruikt zijn m. n. De Balluin, De Vredebond, De Roeper en De Standaard. Wat 
de tijdrovende raadpleging van de eerste beide periodieken betreft, werd mijn taak; 
aanmerkelijk verlicht door de bereidwilligheid, waarmee Dr D. Langedijk het mate
riaal, reeds eerder door hem over dit onderwerp verzameld, te mijner beschikking 
stelde. Gaarne betuig ik hem daarvoor ook te dezer plaatse mijn dank 

3) Toen is blijkbaar ook de nàam "Marnix" aangenomèn. Kuyper sprak tot dan 
toe in De Standaard steevast van "de mannen van "De liggende Os"." 

4) Na de opheffing van De Vredebond (1883) vond "Marnix" weldra plaatsruimte 
in het weekblad De Roeper, waarvan het hoofdbestuurslid Ds Engelberts toen redac
teur was. In 1893 werd hij als zodanig door Lindeboom opgevolgd. 
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de samenstelling van het hoofdbestuur, zoals dat tot de .,crisis" van 1888 
in functie is geweest. Erevoorzitter was de reeds bejaarde Prof. A. Brum
melkamp, vermaard als een van de vaders der Afscheiding. hls voor
zitter trad op de man, die de oprichter en tot het einde toe de ziel van 
"Marnix" geweest is, Ds Lucas Lindeboom, evangelisator bij de gratie 
Gods 5), toen nog predikant te Zaandam, weldra, sinds 1883, collega 
van Brummelkamp als docent aan de Theologische School te Kampen. 
Aari dezelfde school werkte ook, als leraar in geschiedenis, Nederlands 
en moderne talen, de eerste secretads C. Mulder. Dit driemanschap had, 
met woord en pen, onbetwist de leiding van de nieuwe partij. Evenals 
zij behoorden de overige bestuursleden, Ds M. van den Boom te Har
dinxveld, Ds I. Contant te Alkmaar, Ds N. J. Engelberts te Uithoorn 
en W. de Haan te Alblasserdam, tot de Christelijk-Gereformeerde Kerk. 

Het is bekend, dat deze groep vanouds met de a. r. richting heeft ge
sympathiseerd. 

Anders dan Lindeboom, min of meer nieuweling in de politiek, hadden 
trouwens Brummelkamp en Mulder reeds jarenlang, als medestanders 
van Groen van Prinsterer, propaganda gevoerd voor de antirevolutionaire 
beginselen. . 

Wat heeft dan deze mannen bewogen, om naast de Antirevolutionaire 
een nieuwe staatkundige partij te stichten? 

Het zal blijken, dat aan dit besluit een complex van politieke, kerke
lijke en persoonlijke motieven ten grondslag lag. Om die te achterhalen, 
moet uiteraard in de eerste plaats gelet worden op hetgeen het officiële 
partijprogram dienaangaande meedeelt. Het artikel, waarop het hier 
vooral aankomt, luidde aldus: 6) 

"Art. 1.a. De Christelijk-Historische kiezersbond "Marnix", .gevestigd 
te Utrecht, heeft ten doel: de Christelijke vrijheid, volgens het Woord 
\raD God, op elk gebied van ons volksleven te bevorderen. 

b. In't bijzonder bedoelt hij, overeenkomstig a., langs wettigen weg 
de onverwijlde schrapping van art. 168 en wijziging van art. 194 der 
Grondwet. alsmede opheffing van alles wat de volle vrijheid van kerk 
en school enz. door wettelijke of financiëele banden, in Nederland en zijn 
Koloniën belemmert. Met name verklaart hij zich evenzeer tegen restitutie 

. en . subsidie van regeeringswege voor de school als voor de kerk. Ook zal 
"Marnix" van stonde aan arbeiden tot verkrijging van wijziging van den 
grondslag der kieswet en verlaging van den census." 

Wie bekend is met de politieke kwesties, die in de tweede helft van 
de vorige eeuw aan de orde waren, zal zich met enige verwondering af
vragen, welke nieuwe gezichtspunten dit program opent, in onderscheiding 
van wat de A. R. partij toenmaals verlangde. 

Art. 168 G.W .• dat "Marnix" geschrapt wilde zien, handelde over de 
financiële verplichtingen van de staat tegenover de kerk, hetgeen practisch 
vooral betekende de Hervormde Kerk. Terwille van de vrijheid der kerk 
eist "Marnix" losmaking van de "zilveren koorde", die haar bond aan 

11) Zie W. A. Wiersinga, LucaS Lindeboom, een Koninklijk Evangelist, 19 Jan. 
1854-4 Jan. 1933 (1940). Dat van Lindeboom het initiatief is uitgegaan tot de op
richting van "Mamix" wordt medegedeeld in een artikel van Brummelkamp en Mul
der in De BlUuin van 24 Februari 1888. 

6) Volgens een vlugschrift De Stembus van 12 Juni 1883. 
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de staat. Welnu, enkele jaren te voren, in het Program van 1878, dat 
het officiële partij-standpunt weergaf, had de A.R. partij verklaard (art. 
20), "dat, ter bevordering van een meer dan dusgenaamde scheiding bis
schen staat en kerk, de verplichting uit art. 168 der grondwet voor de over
heid voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens 
verschuldigde, dient te worden opgeheven". Het is waar, men kon zich 
op het standpunt stellen van schrapping zonder uitbetaling, en voorts kon 
men van mening verschillen over de vraag, wie eigenlijk de rechthebben
den waren. Hier lagen juridische én staatsrechtelijke puzzles, waarover 
in en buiten het parlement heel wat te doen geweest is 7). Maar zelfs 
tegen verrekening had "Marnix" geen bezwaar. Want wel noemde Linde
boom het op een vergadering van de kiezersbond in 1886 onrecht, dat 
aan een uitkering de "zonen der vrije Kerk" via de belastingen zouden 
,moeten meebetalen, maar ook hij wilde, zij het dan niet door de wetgever 
maar door de rechter, laten uitmaken wat en hoe de staat aan de kerk 
had uit te keren 8). 

Een minuscuul verschil, voorwaar I En dan nog niet eens zozeer met 
het Program-artikel, dat over de wijze van uitvoering zwijgt, als met 
het sftndpunt van sommige A. R. afgevaardigden in de Kamer. 

Wat artikel 194 der Grondwet betreft, richtte het verzet van "Mamix" 
zich vooral tegen de bekende derde alinea: "Er wordt overal in het Rijk 
van Overheidsw~ge voldoend openbaar lager onderwijs gegeven." In dez~ 
bepaling zagen de mannen van de Kiezersbond het voornaamste struikel
blok op de weg van het vrije christelijk onderwijs. Maar zo dacht eigenlijk 
tot 1885 toe iedereen er over. Daarom had reeds Groen van Prinsterer 
zijn volgelingen in het geweer geroepen tegen "de ellendige zinsnede", 
Daarom ook verklaarde Lohman op 3 Dec. 1880, enkele maanden vóór 
de oprichting van " Mamix", in een Kamerrede bij de algemene beraad
slagingen over de begroting, dat alleen wijziging van art. 194 een eind 
zou maken aan de agitatie op schoolgebied 9). Evenzo eiste art. 12 van 
het Program der A.R. partij, "dat de staat (voorzoover ontstentenis van 
veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, 
alsof de Overheid geroepen zou zijn, om van harentwege onderwijs te 
doen geven." 

Hier lag geen verschil. Anders staat het echter met de nadere toevoe
ging, dat "Marnix" subsidie en restitutie afwees. 

Het a. r. Program zelf spreekt niet over de wijze, waarop de school
kwestie diende te worden opgelost, maar wij weten, dat men weldra, onder 

1') Zie de uitvoerige behandeling door I. A. Diepenhorst, De verhouding luucMn 
Kerk en SIaa;t in Nederland (1946), blz. 228 v.v., en: J. Th. de Visser, Kerk en Staal, 
dl 111 (1927), blz. 419 v.v. , 

8) Zie het verslag in De Standaard van 7 Mei 1886. Vgl. oók Lindeboom's uitspraak 
in De Roeper van 5 Jan. 1893: "Art. 171 (oud 168) moet weg uit de Grondwet. De 
staat betale wat hij zal blijken schuldig te zijn, doch houde op nog langer geloof 
en ongeloof saam te zilveren." 

Brummelkamp wenste, dat na schrapping van art. 168 de uitbetaling van tracte
menten en pensioenen aan rechthebbende predikanten, hun weduwen en wezen, zou 
doorgaan zolang zij leefden. Zie De Standaard 23 Maart 1883. Zoveel hoofden, zoveel 
nuances I Volgens Lindeboom waren in art. 20 van het a. r. program opzettelijk de 
woorden "na uitbetaling" opgenomen, omdat men wist dat daardoor de zaak op de 
lange baan zou raken, en art. 168, "het heiligdom der grote-kerkmannen" (De Vrede
bond. 8 Dec. 1881) onaangetast zou blijven. 

8) P. A. Diepenhorst, OnBe strijd in de Staten-Generaal, dl 1 (1927), blz. 377 v. 
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het ministerie Ma~kay, d~ weg is opgegaan van subsidi~ uit de staatskas 
voor het bijzonder onderwijs. Omstreeks 1880 bestond echter onder de 
voorstanders van de christelijke school nog allerminst eenstemmigheid 
over de vraag, hoe het door allen beoogde doel diende te worden gereali
seerd. De memorie ter adstructie van het Volkspetitionnement somt niet 
minder dan zes stelsels op, die elk hun verdedigers vonden 10). Kuyper zelf 
heeft jarenlang het restitutie-stelsel bepleit, volgens hetwelk, aan de ge
zamenlijke bijzondere scholen de kosten zouden worden uitgekeerd, die 
zij door hun aanwezigheid aan de gemeentebesturen uitspaarden. Tegen 
subsidie was hij toen gekant, omdat hij die als een "aalmoes", een 
"douceur" beschouwde. 

Restitutie daarentegen was niets anders dan terugbetaling van wat de 
Overheid uit,de belastinggelden "overhield", doordat de ouders de bij
zondere scholen zelf bekostigden 11). 

De mannen van "Marnix" verwierpen zowel subsidie als restitutie 12). 
Zij kantten zich, om de woorden van hun pamflet De Stembus van 12 Juni 
1883 te gebruiken, "tegen het instandhouden van Staatsscholen en Staats
kerken, die in dienst staan van ongeloof en bijgeloof, door 's lands geld 
en macht", en streden "voor niet-betaalde, niet bedeelde vrije Scholen en 
.vrije Kerken". Zelfs de stelregel: het bijzonder onderwijs regel, het open
bare uitzondering, ging hun niet ver genoeg. Kerk en school in dit 9pzicht 
op één lijn plaatsend, meenden zij, dat de staat zich van alle bemoeiing 
met het onderwijs had te onthouden. Alleen dan kon het werkelijk 
vrij zijn. 

Wat er bij consequent volhouden van dit standpunt van het volksonder
Wijs in het algemeen en van het christelijk onderwijs in het bijzonder zöu 
terechtkomen, laat zich denken. Niet ten onrechte sprak Kuyper reeds 
in 1875, doelend op degenen die zich later afzonderlijk in "J,\1arnix" zou
den organiseren, van "enkele enthousiasten onder ons ... , die desnoods 
liever met het hoofd door de muur liepen, om straks op de puinhopen 
onzer Christelijke scholen hun weemoedige klaagzang met het refrein 
van art. 194 te blijven aanheffen" 13). 

De voorstanders van subsidiëring hebben de strijd gewonnen. Is "Mar
nix" daarmee in het ongelijk gesteld? Voor ons, die niet meer in het strijd
gewoel staan, valt het gemakkelijker een kern van juistheid in zijn stand
punt te erkennen dan voor zijn tegenstanders van toen. Practisch was de 
gekozen oplossing waarschijnlijk de beste, en dank zij de subsidies heeft 
het christelijk onderwijs zich op ongedachte wijze in de breedte kunnen 

10) NI. facultatieve splitsing, subsidie, restitutie, subventie, gemeentelijke autonomie 
en sl/.lariëring der. onderwijzers. De tekst der memorie bij ]. C. Rullmann, Gedenkboek 
bij het vijftigjarig bestaan van De Unie "Een school met den Bijbel" (1928). 
blzz. 87-118. 

11) VgI. Ons Program (1879), blz. 475 vvo Vooral Lohman heeft in de jaren '80 
met klem betoogd, dat subsidie niet beschouwd moet worden als een aalmoes, maar 
als een recht. Dit standpunt i, het algemene geworden. Ook Kuyper heeft het aan
vaard, al schijnt hij toch een zekere voorkeur te hebben behouden voor restitutie boven 
subsidie. VgI. ]. Waterink, Dr Kuyper en het onderwijs, Kuyper-gedenkboek (1937), 
blz. 176vv. 

12) Inderdaad bestond tussen die beide, wat Kuyper oak beweren mocht, princi
pieel geen verschil. VgI. P. A. Diepenhorst, a. w., blz. 453 v. 

13) Ons Program, blz, 642. Het daar herdrukte Standaard-artikel van 19 April 
1875 was al eerder afzonderlijk verschenen in .de brochure-reeks De. Schoolkwestie, 
VI (1875). 
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ontplooien, maar niet ten onrechte klinkt er vaak een toon van heimwee 
in beschouwingen over de tijd, toen de instandhouding van christelijke 
scholen slechts mogelijk was door een offervaardigheid, waartoe alleen ge
loofskracht in staat stelde. Ook anderen dan de mannen van "Marnix" 
hebben trouwens in 1889 aan hun bezorgdheid voor de gevolgen van 
staatssteun uiting gegeven, al waren zij overigens mèt de Kiezersbond 
allerminst homogeen 14). 

Intussen was ook op dit punt het verschil tussen Lindeboom c.s. en 
de antirevolutionairen in concreto, nI. wat de practische oplossing van de 
schoolkwestie betrof, niet bijster groot. In een adres van 1889 tegen het 
wetsontwerp-Mackay stelden zij weliswaar het beginsél, dat voor ~lle 
onderwijs, hetzij openbaar of bijzonder, de ouders de kostende prijs dien
den te betalen, maar aan on- en minvermogenden zou daartoe dan over
heidssteun moeten worden verstrekt. Om misbruik te voorkomen sugge
reerden zij zelfs de hatelijke maatregel, "dat jaarlijks in een openbaar 
verslag de namen der aldus bedeelden en het bedrag der bijdrage van 
Rijks- of Gemeentewege wierden bekend gemaakt" 15). M. a.w. niet de 
scholen, maar de ouders Ploesten, indien nodig, gesubsidieerd worden. 
Wanneer we bedenken dat Kuyper, al wilde hij een geheel andere uitwer
king, dit het enig-juiste beginsel genoemd had 16), is het duidelijk dat de 
A. R. partij en "Marnix" ook hier niet zo ver van el~ar stonden, als 
de laatste wilde doen geloven. 

Wat het derde desideratum van Lindeboom c.s. betreft, nI. kieswet
wijziging en verlaging, van de census: dat had het Program van 1878 op 
precies dezelfde wijze gesteld. Art. 11 eiste immers "de invoering van 
een ander kiesstelsel en, ter voorbereiding daartoe, verlaging van den 
census". 

Blijft tenslotte nog als concreet punt in het program van "Marnix" het 
verlangen, dat de schrapping of wijziging van de gewraakte grondwets
artikelen anverwijld zou geschieden. Voor de opstellers was dit een be
langrijke zaak. Ze hield verband met heel hun oordeel over het antirevo
lutionair politiek beleid. Juist dat daarin het "onverwijld" onder de tafel 
was gewerkt, vormde een van hun ernstigste grieven. 

We zullen nog zien, hoe het daarmee stond wat de schoolkwestie be
treft. Aangaande art. 168 was hun bezorgdheid wel enigszins verklaar
baar. Van verscheidene a. r. Kamerleden, met name uit de groep die zich 
in 1894 zou afscheiden, de conservatief gekleurde vleugel van de "droite", . 
was niet te verwachten dat zij warm zouden lopen voor de schrapping 
van genoemd artikel. Ds S. H. Buytendijk, lid van het Centraal Comité, 
werd op dit punt ook binnen de A. R. partij zo weinig vertrouwd, dat 
het nodig bleek hem ter Deputatenvergadering van 1881 uitdrukkelijk de 
vraag voor te leggen, of hij instemde met artikel 20 van het Program. Hij 

1.4) Vgl. D. Langedijk, De onderwijswet Mackay en haar voorgeschiedenis, 1887-
1889, Anti-Revolutionaire Staatkunde, jg. 19 (1949), blz. 347 vlg., en A. Goslinga, Het 
Kabinet Mackay, in hetzelfde tijdschrift, driemaandelijkse uitgave, jg. 9 (1935), blz. 
21 v.v., waar wordt betoogd, dat het aanvaarden van subsidie noch een concessie was 
aan de Roomsen, noch een verlaten van de lijn van Groen. 

15) Adres aan Zijne Majesteit den Koning en aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal in zake het aanhangige Ontwerp tot Schoolwetwijsiging, van den Christelijk
historischen Keizersbond ,,Marnix" (11 Augustus 1889). 

1.6) Ons Program, blz. 475. Wat "Marnix" wilde kwam in feite overeen met het zgn. 
subventie-stelsel (vgl. Rullmann, a. w., blz. 107 v.). 
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antwoordde bevestigend, maar heeft niettemin enkele jaren later mede om 
deze kwestie met de partij gebroken 17). 

Van de meerderheid der antirevolutionairen scheidde hier "Marnix" 
echter geen verschil van beginsel, maar ten hoogste een van gedragslijn 
en tempo, m. a.,w. van practische uitvoering. Iemand als Lohman, die 
meermalen tegen art. 168 geprotesteerd had, moest bij de herziening van 
1887 toegeven, dat hij geen kans zag tot oplossing van' de moeilijkheden 18). 

De mannen van "Marnix" echter, voor het merendeel van alle scholing 
in de politiek verstoken, bepaalden zich hier als elders tot "getuigen", 
zonder zich om uitvoerbaarheid te bekommeren. Geen wonder, dat de 
beide practische politici uit hun kerkelijke kring, Jhr. J. C. de JonFie, die 
van 1875 tot 1882 het district Middelburg, en Ds J. H. Donner, dIe, van 

. 1880 af Leiden in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, niet met hen 
meegingen. 

Ook ten aanzien van de "onverwijlde schrapping" bleef elke nadere aan
duiding inzake de realisering van deze eis achterwege. Zelfs al hadden alle 
a. r. Kamerleden het Marnixiaanse program uitgevoerd, dan zou er nog 
op lange na niet de vereiste meerderheid v90r een grondwetswijziging 
geweest zijn. Het "onverwijld" kon dus niet op die wijziging zelf slaan, 
-,dat ware een slag in de lucht -, maar op de aandrang daartoe. Inder
daad vroeg de toelichting op "Marnix" , statuten van de volksvertegen
woordigers, "dat zij van stonden aan en onophoudelijk dezen eisch doen 
hooren en met kracht bepleiten, alsmede dat zij daartoe bij Regeering en 
Kamer de stappen doen, die hun doeltreffend voorkomen" 19). Het laatste 
klinkt rijkelijk vaag. En betekende het eerste misschien, zo vroeg S. van Vel
zen, "dat men in parlementaire vergaderingen, tijdig en ontijdig, altijd 
weder op hetzelfde aambeeld behoort te slaan?" 20). Dat zou, meende een 
andere publicist van Christelijk-Gereformeerde huize, A. Brummelkamp Jr, 
die in een vergadering van "Marnix" zelf gelegenheid had gekregen het an
tirevolutionair standpunt toe te lichten, bedenkelijk veel op obstructie gaan 
lijken 21). Beide interpretaties zijn niet vrij van onwelwillendheid, maar 
het is begrijpelijk, dat politici zich ergerden aan het gemak, waarmee hier 
onvervulbare eisen de wereld werden ingeslingerd door stuurlui aan 
de wal. 

Het spreekt vanzelf, dat de bestrijders van de nieuwe partij niet na
lieten te wijzen op het geringe onderscheid tussen haar program en dat 
van de Antirevolutionaire partij. Zo schreef terstond reeds De Savornin 
Lohman in zijn Protestantsche Noord-Brabander aan het adres van "Mar
nix" : "De reden mijner niet-toetreding tot uwen separatistischen Bond 
ligt voor de hand. Wezenlijk verschil tusschen Uw Program en dat van het 

17) Vgl. J. A. de Wilde en C. Smeenk, Het volk ten baat (1949), blz. 97v. 
. 18) L. C. Suttorp, Ikr Mr Alexander Frederik de Savornin Lohman (1948), blz. 326. 

19) Deze afzonderlijke uitgegeven toelichting heb ik in geen enkele bibliotheek aan
getroffen. Zij is hier geciteerd naar S. van Velzen, De aanstaande Verkie::ingscam
pagne (1883), blz. 28. Uit wat er later vóór en tegen geschreven is, laat zich de 
inhoud gemakkelijk opmaken. 

iO) A. w;, blz. 29. De schrijver, het latere a. r. Kamerlid (1888-1894), was een 
zoon van Prof. S. van Velzen, de andere nog in leven zijnde "vader" der Afscheiding. 
Hoewel deze het lang niet in alles met Kuyper eens was, is hij niet met "Mamix" in 
zee gegaan. 

21) Verslag in De Standaard van 7 Mei 1886. Deze Brummelkamp, later eveneens 
Tweede-Kamerlid, heeft zijn vaders voorbeeld niet gevolgd, maar is steeds de A. R. 
partij trouw gebleven. 

. ... , 
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Centraal Comité kunnen weinigen, kan ook ik niet ontdekken" 211). En 
Kuyper, in een reeks Standaard-artikelen over antirevolutionaire malcon
tenten van verschillende richting 23), betoogde dat alleen diegenen onder 
hen het zedelijk recht tot afscheiding hebben, die kunnen bewijzen, "dat ze 
bij machte zijn om een nieuwe staatkundige partij in het Koninkrijk der 
Nederlanden tot stand te doen komen, en dat deze nieuwe partij princi
pieel iets anders zou worden dan de antirevolutionaire partij thans is." 
Z. i. ontbraken in het geval van "Marnix" beide voorwaarden. Verschil 
bestond er alleen over de kwestie van uitvoering, die overigens nog lang 
niet aan de orde was. Hoe kwam het dan, dat het onderscheiden antwoord 
op de "vraag naar sneller of trager proces" tot zulk een divergentie had 
geleid? Een afzonderlijk aan "Marnix" gewijd artikel van 6 Mei 1881 
gaf de volgende verklaring: "Zoo is het geschied, dat, overmits de tolken 
dezer ontevredenen bijna één voor één van sanguinisch temperament 
waren, dit verschil van inzicht, dat onder kalmer lieden eenvoudig. tot een 
explicatie zou geleid hebben, ongemerkt uitgegroeid was tot een p'rinci
pieele oppositie. die op het laatst geen boozer ondier in het land zag sluipen, 
dan de antirevolutionaire partij." 

Overigens achtte Kuyper het optreden van "Marnix" niet alleen maar 
een nadeel. De dampkring was er door gezuiverd, want uit de reacties 
van Christelijk-Gereformeerde zijde was ondubbelzinnig gebleken, dat de 
overgrote meerderheid van deze groep niets moest hebben van politiek 
separatisme. En bovendien, "hoe onhandig ook aa~gevat, Marnix heeft 
dan toch nog eens weer, zij het ook ietwat te koortsachtig, aan het schelle
koord getrokken, en voor de lauwere elementen onder ons is dit lang 
niet zoo onheilzaam." 

Tenslotte sprak Kuyper de hoop uit, dat de dissidente broeders, door 
ervaring geleerd, van de dwaling huns weegs zouden terugkomen. "Ze 
kunnen er zeker van zijn, dat ze, zonder wrok over het gebeurde, met 
waardeering en vreugde zullen ontvangen worden." 

Inderdaad heeft De Standaard jarenlang met opvallende terug~ouding 
over "Marnix" geschreven, en gewaagde hij liever van tijdelijk verdwaal
de geestverwanten dan van tegenstanders. Pas toen tijdens de verkiezings
campagne van 1886 Lindeboom blijkens een krantenverslag verklaard had, 
God te zullen danken indien de antirevolutionaire Kamerleden vielen, 
werd het Kuyper te kras. Hij constateerde, dat aan "Marnix" "geen anti
revolutionair haar" meer aan was, en gaf ieder, die met deze partij scheep 
ging, in bedenking, "dat er kaperbrieven aan boord zijn, om alle vaartuig 
van niet-Marnixiaansche reederij in den grond te boren, en met name 
om naar den kelder te helpen alle bark, brik of schoener, gecharterd door 
de antirevolutionaire partij" 24). 

Toch is Kuyper's hoop op terugkeer der afgewekenen in vervulling ge
gaan, maar niet, dan nadat er m. n. op kerkelijk gebied heel wat veranderd 
was. En daarmee raken we het punt, waar het eigenlijk om ging. Reeds 
kort na de oprichting van "Marnix" meende de Chr. Geref. Ds W. G. 
Smitt te 's Gravenhage te kunnen constateren, "dat, hoezeer de heeren 
Lindeboom c.s. een zuiver politiek streven zeggeh na te jagen, en alle 

22) Geciteerd door Van Velzen, a. W., blz. 31. 
23) Wat beoogt ge? I-VI in De Standaard, 30 Maart- 13 April 1881. 
24) De Standaard, Ie Mei 1886. 
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kerkelijk karakter aan dit hun optreden vreemd verklaren, toch de geheele 
zaak een onmiskenbaar kerkelijke kleur heeft, en voor een goed deel in 
kerkelijke sympathieën wortelt" 25). 

Nu was het er ver vandaan, dat de leden van de kerken der Afschei
ding het "Marnix" -trio als hun tolken erkenden. Integendeel, de bekendste 
woordvoerders van die kring, zoals Prof. M. Noordtzij en Ds W. H .. 
Gispen in De Bazuin 26), Ds W. Diemer en Ds J. H. Donner in De Wek
stem, en Ds H. Beuker in het maandblad De vrije Kerk bestreden de 
Kiezersbond om het zeerst. De laatste, Christelijk-Gereformeerd predi
kant te Amsterdam, in 1878 vertegenwoordiger van zijn kerk bij de aan
bieding van het smeekschrift aan de Koning, was zelfs van oordeel, dat 
de oprichting van de nieuwe partij die kerk grote schade toebrengen kon: 
"Er is in langen tijd niet iets gebeurd, dat de meesten onzer Chr. Geref. 
leeraars en leden zóó heeft beleedigd, den onderlingen band zóó heeft be
dreigd en onzen Chr. Geref. naam zóó bezig was in discrediet te brengen, 
dan het verwekken van dezen ontijdig geboren verkiezingsbond, wiens 
voorbereiding in het geheim, wiens optreding bij overrompeling en wiens 
zelfverdediging met verdachtmaking van velen, die hem tegenstonden, ge
schiedde" 27). 

Deze felheid van toon is niet alleen daaruit verklaarbaar, dat ook Linde
boom en de zijnen soms mateloos heftige taal gebruikten, maar meer nog 
uit hun pretentie, dat alleen zij het zuivere Christelijk-Gereformeerde 
standpunt vertegenwoordigden. Uiteraard prikkelde dit degenen, die de 
verbreking van de politieke samenwerking niet als noodzakelijke conse
quentie zagen van hun kerkelijke gezindheid. 

Maar al kon "Marnix" niet optreden als representant van de Christelijk
Gereformeerden in het algemeen, toch was hij wel degelijk de exponent 
van een juist onder hen bestaande richting. Toen Lindeboom verklaarde, 
dat de oprichters "niet als Leeraren en leden der Kerk, maar als burgers 
des lands samen waren" 28), maakte hij een onderscheid, dat in de practijk 
fictief bleek. In hetzelfde artikel, dat deze uitspraak bevat, gaf hij trou
wens te kennen, dat tot de vergadering in "De liggende Os" slechts waren 
uitgenodigd "een klein getal, op wie wij konden rekenen" 29). Dit bleken 
alleen Christelijk Gereformeerden te zijn. Men wilde immers "de groote 
kwestiën van dag en jaar" trachten op te lossen van het standpunt der 
vrije kerk uit. Ongetwijfeld heeft Lindeboom dan ook bevestigend geant
woord op de vraag, die een agendapunt vormde van de algemene ver
gadering van 1887 : "Heeft de Christelijk-Gereformeerde kerk geen 
"eigen" beginsel en vaandel, dat op politiek terrein gevolgd en verbreid 
dient te worden?" lHJ). Met hart en ziel zoon .der Afscheiding, wilde hij 
"het heerlijke, machtige beginsel der "scheiding" doortrekken op elk ge
bied", en daartoe rekende hij niet alleen de politiek, maar ook de school, 
de christelijke lectuur, de barmhartigheidsarbeid, enz. 31). 

25) Artikel in De Boodschapper, overgenomen in De Standaard van 2 April 1881. 
26) In dit blad kwamen, zolang Brummelkamp in de redactie zat, voor- cn tegen

standers gelijkelijk aan het woord. Noordtzij, in zijn rubriek "Politieke beschou
wingen" en Gispen in zijn "Brieven aan een vriend te Jeruzalem", polemiseerden 
telkens weer tegen "Marnix", en dat op vrij wat scherper toon dan De Standaard. 

27) De Vrije Kerk, jg. 7 (1881), blz. 431 v. 
28) De Vrije Kerk, jg. 7 (1881), blz. 425. 
29) T. z. p., blz. 421. 
30) De Standaard, 9 April 1887 .. 
31) De Vrije Kerk, jg. 12 (1886), blz. 196 ,(cursivering van L.). 



DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE' KIEZERSBOND ,;MARNIX" 87 

Het spreekt vanzelf dat de stroming onder de Christelijk-Gereformeer
den, die met Lindeboom de verkerkelijking van alle georganiseerde christe
lijke werkzaamheid voorstond, uiterst moeilijk tot samengaan kwam met 
gelovigen uit andere kerkformaties. Zelfs Brummelkamp, op dit punt veel 
soepeler dan Lindeboom, had dit reeds ervaren. Op politiek gebied wareJl 
strubbelingen van dien aard al begonnen tijdens de laatste levensjaren 
van Groen van Prinsterer. Deze zelf had vanouds in de kring der Afge
scheidenen een grote mate van "goodwill" genoten. Bovendien hadden 
de omstandigheden meegebracht, dat zijn staatkundige werkzaamheid meer 
bestond in getuigen, dan in de uitwerking van een concreet, duidelijk om
lijnd en gedetailleerd program en de vorming van een hechte organisatie, 
saamgehcJt!tden door een min of meer straffe partijdiscipline. 

Met het optreden van Kuyper veranderde dit. Vooreerst was hij Her
vormd predikant, - in de ogen der Christelijk-Gereforme~rde diehards 
geen gering bezwaar! Ook had hij zich in een van zijn eerste geschriften 
weinig vleiend over hen uitgelaten juist op het gevoelig punt van de "vrij
heid" hunner kerk 32). Maar bovenal: als politicus ging hij een koers 
uit, die althans naar het oordeel van Brummelkamp c.s. zowel van de 
gedragslijn van Groen als van de a.r. beginselen afweek. Reeds in het 
begin van 1875 had dit tot een conflict geleid. Het zou te ver voeren, 
hier uitvoerig op deze kwestie in te gaan. Slechts zij gereleveerd, dat 
Groen in 1871 als parool voor de politieke actie had gesteld: onver
wijlde herziening van art. 194. Met deze leus was men de verkiezingen 
ingegaan, en zowel Brummelkamp als Mulder hadden con amore geijverd 
voor het bekende "driemanschap", op een wijze, die Groen's hoogste lof 
oogstte 33). 

Het is begrijpelijk, dat beiden het als een verloochening van eigen 
antecedenten en ontrouw aan Groen's program zagen, toen Kuyper in 
1874 in de Kamer het restitutie-stelsel verdedigen ging als een middel om, 
daar grondwetswijziging vooreerst toch niet te verwachten viel, binnen 
het raam van art. 194 iets te bereiken voor het christelijk onderwijs 34). 
Kuyper, die de dingen breed zag, wilde het bewuste artikel laten rusten, 
tot een generale grondwetsherziening gelegenheid zou geven alle antirevo
lutionaire wensen met betrekking tot heel de staatsinrichting in samenhang 
te poneren. 

Brummelkamp en Mulder beschouwden dit als verraad aan het be
beginsel ter wille van "succes-politiek". In De Wekstem van 5 Jan. 1875 . 
plaatste de laatste een artikel, dat onder het opschrift Geen christelijk
historische kamerpartij meer, Kuyper's houding scherp veroordeelde eR 
elke vorm van subsidie aan het christelijk onderwijs volkomen afwees 35). 

82) Vgl. L. Praamsma, Abraham Kuyper als kerkhistoricus (1945), blz. 25. Brum
melkamp c.s. hadden eens moeten weten van zijn vertrouwelijke uitlating tegenover 
Groen, dat de Chr. Geref. predikanten in het algemeen "hun eigen kerkje tot pivot 
(spil) van den Nederlandschen staat willen maken'" Vgl. Briefwisseling Groen
Kuyper (1937), blz. 340 (2 Aug. 1875). 

33) Vgl. G. M. den Hartogh, Groen flan Prinsterer en de flerkielJifigen flan 1871 
(1933), blz. 99, 137 V.V. 

34) Een ander verwijt gold de beginnende samenwerking met de Roomsen. Ook 
.. Marnix" heeft later telkens kritiek geoefend op de coalitie-politiek. Naast de andere 
bezwaren speelde dit echter een ondergeschikte rol, nl. als argument te meer tegen 
subsidiëring: deze zou Rome's macht vergroten. 

35) Het artikel is in zijn geheel herdrukt in Briefwisseling flan Mr G. Groen flan 
Prinsterer met DI' A. Kuyper, 1864-1876, bewerkt door A. Goslinga (1937), blz. 
398 v.v. 
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Of de hoofdredacteu,r van De Wekstem, Ds J. H. Donner, dit artikel 
al désavoueerde, of Groen al verklaarde, dat het program van 1871 "ver
nageld geschut" was en, niet Mulder, maar Kuyper zijn hoofdgedachte 
juist had gevat 36), het baatte ;niet. De beide Kampenaren. namen dit punt 
zo hoog, dat zij toen rèeds 'er over dachten de kiezers in hun geest te 
gaàn bewerken. 

Sindsdien bleef dit geschil hangen, en de verhoudingen verbeterden er 
niet op, toen Lindeboom in zijn Vredebond (de irenische naam· klinkt 
ironisch I) ten strijde trok tegen de A. R. partij en haar leiding, geheel 
in de geest van Brummelkamp en Mulder, al stond voor hem meer dan de 
schoolkwestie de verhouding van kerk en staat en dus het verzet tegen 
art. 168 op de voorgrond 3T). v 

Blijkens zijn artikelen en die van zijn medestanders in De Bazuin rijpte 
weldra bij hen de gedachte van afzonderlijke organisatie. Reeds in \ 1877 
schrijft Lindeboom, dat elke stem, uitgebracht op a. r. candidaten, "mis
bruikt" moet worden geacht 38). Groter wordt hun kritiek, wanneer na 
het Volkspetitionnement en de óprichting van De Unie: een School met 
den Bijbel, beide door deze groep afgekeurd, het a. r. beginselprogram het 
door hen verworven standpunt officieel vastlegt. Dan heet het: "De tijd 
rijpt voor een zelfstandig optreden van een Gereformeerde partij, die 
allereerst uit het kiezersvolk dat tat onze kerk behoort, zal bestaan. . . Men 
krijgt overal genoeg van de fraaie praktijken, vooral jegens Chr. Gerefor
meerden, van de z.g. christelijk-historische, maar eigenlijk Hervormd
kerkelijk-politieke partij' '19). 

De druppel, die voor Lindeboom de emmer deed overlopen, zal wel ge
weest zijn het conflict, waarin hij persoonlijk met Kuyper betrokken 
raakte. Het ging althans onmiddellijk aan de oprichting van "Marnix" 
vooraf. Aanleiding was, dat in 1880 op een propagandavergadering voor 
de zojuist gestichte Vrije Universiteit te Amsterdam Kuyper aan Linde
boom op een z. i. ontoelaatbare wijze de gelegenheid had ontnomen, zijn 
standpunt t. a. v. deze universiteit te ontvouwen. Dit zat hem zo hoog, 

. dat hij in een zeer uitvoerige "open brief" zijn gemoed lucht gaf op een 
manier, die aan duidelijkheid niets te wensen overliet. Wat de V.U. 
betreft was iijn hoofdbezwaar, dat zij wel een gereformeerde vlag voerde, 
maar ten enenmale het gereformeerd karakter miste. Kuyper zelf kreeg 
deze beschuldiging te slikken: "Terwijl gij ons, die niets anders eischen 
dan: dat gij toch eindelijk eens naar Gods Woord begint te handelen, 
of . niet begrijpen kunt, Of negeert, Of in min goeden reuk brengt bij uw 
partij, verschoont gij de meest stuitende verloochening van Christus en 
misleiding en verraad der zijnen door orthodoxen en gereformeerden, op 
inderdaad vreeselijke wijze; waarover de Koning der eere niet anders 
dan toornen kan" 40). 

36) T. z. p., blz. 330 V.v. 
3T) Hoezeer dat het geval was, bleek in 1886, toen de a. r. Kamerfractie wijziging 

van art. 194 als voorwaarde stelde voor haar medewerking aan de grondwetsherûening. 
Lindeboom vond dit onjuist: Men had als eerste voorwaarde schrapping van art. 168 
moeten nQemen. Zozeer draaide voor hem heel de landspolitiek om deze ene kwestie I 
Vgl. De Vrije Kerk, jg. 12 (1886), blz. 195. 

38) De Vredebond, 30 Mei 1877. 
39) T. z. p., 23 Juli 1879. 
40) L Lindeboom, Heb de waarh.eid en den wede lief. Open brief aan Dr A. 

Kuyper (1880), blz. 39. Ook in deze kwestie liet Lindeboom zich meeslepen door 
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Kuyper nam, hoewel herhaaldelijk gesommeerd, niet de moeite op deze 
aanval te reager~. Toen was blijkbaar voor Lindeboom de maat vol. 

Na deze beschouwing over de achtergrond en de voorgeschiedenis van 
het optreden van "Marnix" kunnen we over de verdere lotgevallen van 
de kiezersbond kort zijn, want veel van betekenis valt daarvan niet te 
melden. 

Eénmaal, in 1881, is hij bij de Kamerverkiezingen met een eigen candi
daat uitgekomen, Prof. Brummelkamp nl., die gesteld werd te Zwolle, 
Sneek, Middelburg, Goes, Delft, Dordrecht en Zevenbergen. De u~tslag 
van het experiment was van die aard, dat het nimmer herhaald is. Brum
melkamp behaalde in deze districten samen ... 23 stemmen 1 Dat zijn totaal 
nog op 65 kwam, dankte hij aan kiezers uit Haarlem en Winschoten, in 
welke districten hij niet door "Marnix" , maar door de A. R. kiesvereni
gingen gecandideerd was. Zelfs in Zwolle, waaronder Kampen ressor
teerde, bedroeg zijn stemmental niet meer dan 6, zodat d~ verkiezing 
van de a.r. candidaat, Jhr Mr T. A. J. van Asch van Wijck, daardoor geen 
ogenblik in gevaar is gebracht. Weliswaar zag Lindeboom 41) geen reden 
tot pessimisme, wijl hij rekende met het volk achter de kiezers, maar 
hij dreef het optimisme toch wel ver, toen hij uit deze uitslag concludeerde, 
dat overal in den lande harten voor "Marnix" begonnen te kloppen 1 

Later troostte hij zich met de gedachte: "Bij zulk een gewichtige zaak, 
bij zulk een "vrijmaking" van een groot deel (sic I H. S.) der Vrije Kerk
leden uit de handen en het partij-verbond eener Staatskerk- en Staatsruif
kerkpolitiek, moet elk welberaden getuige niet op een jaar of wat 
zien ... " 42). . 

Bij volgende verkiezingen gaf hij zijn geestverwanten gewoonlijlç de 
raad, liever thuis te blijven, dan te stemmen op een lid van de "zgn." 
A.R. partij, tenzij duidelijk bleek, dat de candidaat in hun district vóór 
schrapping van art. 168 was. 

Regelmatig werden de jaarlijkse algemene vergaderingen gehouden, en 
altijd waren het weer art. 168 en 194, die daar aan de orde kwamen, al 
blijkt uit de agenda's van deze samenkomsten, dat gaandeweg de aandacht 
méér dan op de schoolkwestie geconcentreerd werd op het kerkelijke 
vraagstuk. 

Toen kwam 1886. Het verslag van de eerste vergadering na de Dolean
tie, 20 April 1887 te Zaandam gehouden, vermeldt, dat op "zeer broeder
lijke toon" over deze gebeurtenis is gesproken, waaruit wel mag worden 
afgeleid, dat er verschil van mening openbaar werd. De conclusie was 
echter voorzichtig gesteld: "Te avond of morgen zal deze toestand ook 
inwerken op de houding van de antirevolutionairen, en kan alsdan. ook 
voor M arnix een andere houding plichtmatig worden"43). 

V oor een tweetal voormannen is dit ogenblik al zeer spoedig aange
broken. Brummelkamp e~ Mulder, die beiden te Zaandam aanwezig waren 

zijn temperament. Toen de kerkelijke hartstochten tot bedaren waren gekomen, is 
hij anders over de V.U. gaan denken. Een halve eeuw later, in 1930, was hij één 
van de sprekers bij haar gouden jubileum. 

41) De Vredebond, 9 Juni 1881. 
42) De Vrije Kerk, jg. 12 (1886), blz. 191. 
43) De Roeper, 19 Mei 1887. 

\ 
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geweest, - de laatste had er zelfs gesproken over kerk en staat -, publi
ceerden in De Bazuin van 10 Febr. 1888 een mtikel onder de titel Een
dracht maakt macht, waarin zij bekend maakten, dat zij uit "Marnix" 
waren getreden en zich weer gevoegd hadden bij de A: R. partij. Zij moti
teerden dat door te wijzen op de verandering, die door de Doleantie had 
plaats gegrepen. Kuyper, Keuchenius, Lohman e. a. "vertegenwoordigen 
nu, als wij, door hun leven en praktijk in persoon het program: eerlijke 
scheiding· van staats- en kerk- en schoolzaken" . Zij verklaarden dat zij 
zich niet langer tegen de leiding van Kuyper wilden verzetten, want "het 
vertrouwen is weergekeerd". 

Geen van beide mannen heeft in de politiek meer een rol gespeeld. 
Brummelkamp is reeds in hetzelfde jaar 1888 overleden. Mulder, die nog 
tot 1914 geleefd heeft, was, gelijk hij aan Kuyper schreef, "politicophoob" 
geworden. In dezelfde brief gaf hij de volgende verklaring van zijn vroeger 
gedrag: "In 1881 durfde ik dat troepje Marnix niet alleen laten staan, 
nu ik zelf zoo'n aandeel aan de oppositie had" en betuigde hij, dat hij in al 
zijn schrijven "nooit kon kwijtraken zeker gevoel, dat wij te één waren 
om te opponeren" "). Wanneer men weet, hoe Mulder zich in "Marnix" 
geweerd en met welke ijver hij aan de campagne tegen de A. R. partij en 
haar leiders· heeft deelgenomen 45), doen toon noch inhoud van deze uit-
spraken bijzonder aangenaam aan. . 

De desertie van erevoorzitter en Ie secretaris is voor "Marnix" geen 
aanleiding geweest een andere koe~s in te slaan. Met eenparige stemmen 
nam zijn vergadering van 23 Februari 1888 een motie aan, waarin zij 
gewaagde van het uittreden van "eenige invloedrijke broeders", en overi
gens, hamerend op het oude aambeeld, oordeelde, "dat de reden, die tot 
oprichting van den Bond heeft geleid, nog bestaat, dat, zoolang m.n. art. 
171 (168) der Grondwet niet is geschrapt, de Vrije Kerk wordt miskend en 
bedreigd door het staatsgeld en staatseere aan de gesubsidieerde genoot
schappen; dat, zoolang art. 20 van het anti-revolutionaire Program niet 
is gewijzigd in dezen zin, dat "uitbetaling" als voorwaarde van en voor
afgaande aan de opheffing van art. 171 (168) is vervallen, leden van "Mar
nix" niet kunnen lid worden van Kiesvereenigingen en Deputaten-vergade
ringen, die aanvaarding van het Program tot voorwaarde stellen" 46). 

Gelijk men ziet: artikel 168 (171 sinds de Grondwetswijziging 1887) 
bleef de spil, waarop het bestaan van "Marnix" draaide. V oor Lindeboom, 
meer nog dan voorheen de leidende figuur in de Kiezersbond, was het 
lang niet genoeg, dat verscheidene antirevolutionaire voormannen met de 

44) C. Mulder aan Kuyper, 24 Maart 1888 (Kuyperarchief). 
45) Van hem is o. a. deze uitspraak (in De Vredebond van 10 Mei 1883): "Heel 

het Program is een leugen. Gelijk de Hervormde kerkleer tracht het Christus en Belial 
te vereenigen." Een betuiging, die slecht te rijmen is met zijn vroegere verzekeringen 
in een door hem geschreven en door Brummelkamp mede ondertekende brief aan 
Kuyper van 21 Dec. 1877 (Kuyper-archief). Van het conceptprogram, dat slechts op 
ondergeschikte punten van het later vastgestelde afweek, verklaren zij, dat ze het 
"schier met alle confessies er in vervat" en met al "deze wenschen van het Christe
lijke hart!' eens zijn, doch de practische uitwerking door Kuyper afkeuren. Deze 
brief aan "den geliefden broeder, dien we zoo hoogachten", spreekt pathetisch van "het 
kwijnend broederhart". Men kan er in komen, dat deze bestrijding Kuyper irriteerde. 
Hem was de ongezouten oppositie van Lindeboom liever. Vgl. zijn uitspraak in De 
Standaard van 20 Juni 1881, na de ve"kiezingscampagne van die maand: "Marnix 
deed het onmogelijke, Lindeboom in den nobeler, Mulder in den meer droeven weg." 

46) De Standaard, 29 Febr. 1888. 
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dreef, wat staatkundig in beginsel bijeenhoorde. De miskenning van het 
onderscheid tussen kerkelijke belijdenis en politiek program, tussen kerk 
Hervormde Kerk gebroken hadden: zij hadden zich bij de Christelijk
Gereformeerde kerk moeten voegen. Voor hem viel de grens tussen licht 
en donker samen met die tussen de kerken der Afscheiding en alle andere, 
en dat bepaalde ook zijn politieke gedragslijn. De redactie van De Bazuin, 
die al spoedig was gaan ijveren voor vereniging met de Dolerenden, en 
daarover met hem in voortdurende polemiek gewikkeld was, karakteri
seerde dit "absolutistische standpunt" eens aldus: "De Doleantie is voor 
Lindeboom de absolute leugen. Er is geen kern van waarheid in de prin
cipia der Doleerenden, niets wat voor de rechtbank van historie en kerk
recht op goede gronden verdedigd kan worden. De Afscheiding daaren
tegen is de volle, absolute waarheid. In haar is niets, wat met de principia 
van het Gereformeerde kerkrecht strijdt. Elke handeling in de Afschei
ding is tenvolle gerechtvaardigd voor de rechtbank van historie en kerk
recht" 47). 

Uiteraard ontkende Lindeboom de juistheid van deze kenschets. Inder
daad werd hier tastbaar overdreven. Toch moet het voor de lezers van 
zijn artikelen uit deze jaren een verrassing geweest zijn, dat hij tenslotte 
zijn bezwaren opzij gezet heeft en met de vereniging von 1892 is mee
gegaan. 

Het getuigt opnieuw van de overheersing van het kerkelijke gezichts
punt in zijn politieke actie, dat deze stap tevens het einde van "Marnix" 
betekende. 

Het reeds genoemde adres tegen de wet-Mackay is een van de laatste 
publieke daden van de kiezersbond geweest. Het had een effect, dat de 
opstellers te denken moet hebben gegeven: in de Tweede Kamer speelde 
Sam van Houten, verklaard tegenstander van het christelijk onderwijs, 
het tegen de antirevolutionairen uit 48). 

In 1890/91 verscheen nog een reeks kleine brochuren, de Marnix
blaadjes, waarvan de uitgave echter na een jaar gestaakt werd 49). Blijk
baar was er geen belangstelling voor. Het laatste levensteken van "Mar
nix", dat mij onder ogen is gekomen, is eert verkapt overlijdensbericht. 
Een annonce in De Roeper van 15 Sept. 1892 deelde de leden mee, dat 
de algemene vergadering dat jaar niet gehouden zou worden. 

Het optreden van de Kiezersbond "Marnix" is niet het eerste, maar 
-evenmin het laatste geval geweest, waarin de kerkelijke gedeeldheid van 
de Nederlandse orthodoxie afbreuk deed aan de politieke samenwerking. 
Groen van Prinsterer heeft daarmee reeds te kampen gehad. Sindsdien heeft 
zich telkens het verschijnsel herhaald, dat "hoog-kerkelijkheid", of, wat 
in de practijk doorgaans op hetzelfde neerkomt, dat "kerkisme" uiteen-

47) De Basuin, 6 Febr. 1891. 
48) Vgl. A. F. de Savornin Lohman, De Pacificatie (1889), blz. 14,98. Dit ge

schrift diende mede om bezwaren uit a. r. kring tegen de wet-Mackay te weerleggen; 
vgl. Suttorp, a. w., blz. 317. 

49) Ik heb geen exemplaar kunnen achterhalen. Een advertentie in De Basuin 
van 24 Oct. 1890 kondigt hen aan als (ik citeer letterlijk): "een getuigenis, volgens 
de H. S., v. z. de voorn. volksbelangen. Tegen de revolutie, èn tegen de z.g. "anti-rev." 
verlating van den weg des Heeren, en 't leunen op vriendschap van Rome cn andere 
vijanden van Gods zaak en- volk." 
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een staatkündige partij, leidt tot een gezichtsverenging, waardoor de over
eenstemming in hoofdzaken wordt voorbijgezien en schakeringen op 
ondergeschikte punten buiten alle prbporties wonJen vergroot. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

MR G. KUYPERS 

Eisenhower heeft zijn intrede gedaan in het Witte Huis en op de 
inauguratie-dag hebben wij weer eens gezien, wat een wonderlijk land 
Amerika toch is. Toen de nieuwe president voor het Kapitool de eed 
op de grondwet had afgelegd, verzocht hij de menigte met hem te bidden. 
Een paar uur later, bij het difelé langs het Witte Huis, vroeg een cow
boy, of hij president Eisenhower een lasso om zijn lichaam mocht gooien. 
Eisenhower vond het goed en het . gebeurde. 

Een wonderlijk land, ja, en het bolwerk van de vrijheid. Eisenhower 
heeft dat in zijn inauguratie-rede onomwonden tot uiting gebracht. 
Amerika is zich thans zijn rol bewust, het zal zich niet meer isoleren. In 
dit opzicht laat de nieuwe, republikeinse president gelukkig dezelfde ge
luiden horen als de scheidende, democratische president Truman zo vaak 
gedaan heeft. Tijdens de verkiezingscampagne heeft er over dit punt nog 
wel eens een zekere ongerustheid bestaan in het buitenland. Men zal zich 
herinneren, dat vrijwel geheel Europa gehoopt heeft, dat de democraat 
Stevenson tot president gekozen zou worden. Ongerustheid had ook ge
wekt een redevoering, die Eisenhower hield in de afgelopen zomer, een 
rede, waarin hij zeide, dat men niet mocht· rusten voordat de door de 
Sowjet-Unie onderdrukte volken vrij waren. "Denkt hij aan oorlog ?", 
zo vroegen velen zich toen af. Nieuwe vraagtekens rezen met Kerstmis, 
toen Stalin in een interview te kennen gaf, dat hij met Eisenhower wilde 
praten. Zouden de Russen er in slagen, de nieuweling te verleiden tot een 
tweede Panmoenjon? 

Op dergelijke vragen is Eisenhower in het eerste uur van zijn presi
dentschap het antwoord niet schuldig gebleven. Hij betuigde zijn afkeer 
van oorlog als vrijwillig gekozen middel, om de plannen van de vijand 
te verijdelen. Hij beloofde nimmer een sussingspolitiek te zullen volgen, 
noch lichtvaardig onderhandelingen te zullen openen. Hij drong er bij 
Europa op aan, zicl;1 te verenigen. 

Over dit laatste iets meer. De Europeanen. zijn gewend, Eisenhower 
als een speciale vriend te beschouwen. Dat was niet ten onrechte. In 
Europa werd Eisenhowers carrière gemaakt. In de oorlog en na de oorlog. 
Als generaal leerde hij vrijwel alle West-Europese staatshoofden persoon
lijk kennen. Hij toonde begrip voor Europese vraagstukken, hij heeft er, 
vooral als Atlantisch opperbevelhebber, midden ingestaan. In de Ameri
kaanse Senaat placht hij voor Europa te pleiten. Maar hij was geen bood
schappenjongen. 

Zo heeft hij, toen hij nog in Parijs zetelde, eens op de hem eigen tacti
sche manier de gedachte gelanceerd, op korte termijn een Europese grond-
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wetgevende vergadering bijeen te roepen. Dat is, toen de Straatsburgse 
"Assemblee ad hoc" zich met het ontwerpen van een Europese politieke 
gemeenschap ging bezig houden, wel eens vergeten. Maar Eisenhower zelf 
vergeet dat· ongetwijfeld niet. En nu hij president is, zal hij met gezag 
kunnen gaan vergen, dat Europa er ernst mee maakt. Bovendien, als 
president krijgt hij nog wel andere zorgen dan alleen Europa. Heeft hij 
voor zijn verkiezing niet verklaard, dat hij zich zou concentreren op het 
beëindigen van de Koreaanse oorlog? Hij heeft een minister van Buiten
landse Zaken, Foster Dulles, wiens belangstelling voor het Verre Oosten 
bekeQd is en die reeds voor zijn beëdiging heeft geklaagd, dat Europa 
meer neiging vertoont tot desintegratie (uiteenvallen) dan tot integratie 
(eenwording). Hij heeft een Congres, sterk beheerst door senator Taft, 
dat over de inspanningen der Europese landen slecht te spreken is en 
weinig bereid, demilliarden naar Europa te laten voortstromen. 

Daarom: Eisenhower blijft een vriend van Europa, maar hij is geen 
speciale vriend meer. En de nieuwe Amerikaanse regering, jong, fris, 
zakelijk en energiek, zou wel eens minder geduld kunnen betonen dan 
Truman en Acheson met hun democratische Congres. En wat Europa de 
laatste maanden ten aanzien van de eenwording gepresteerd heeft, is 
weinig verheffend. Wij noemen een paar feiten: 

1. De Europese Defensie Gemeenschap, die oorspronkelijk door 
Frankrijk werd voorgesteld, is nu practisch door Frankrijk om hals ge
bracht. Duitse herbewapening is noodzakelijk: dat was de koers, die men 
enige jaren geleden onder indruk van Korea uitzette. Halverwege 
begint men te aarzelen. "Souvenez-vous",' "Vergeet het niet", staat er 
op borden bij een geruïneerd Frans dorpje, Oradour, dat als een macaber 
openluchtmuseum bewaard wordt in de verwoeste staat, waarin een grpep 
SS-ers het in 1944 achterliet. Zeker, men kan en men mag dat niet ver
geten, de afgrijselijke moord op 642 weerloze mensen. Maar juist nu 
wordt een aantal moordenaars van Oradour berecht., Juist nu wordt 
dat allemaal weer opg~haald. Zeker, het was ook verschrikkelijk. Maar 
de Fransen raken er de kluts door kwijt. De Duitsers opnieuw bewapenen? • 
Nooit I", dat is bij ta1lozen de reactie. 

2. Juist nu arresteren de Britten in Duitsland de gewezen staats
secretaris onder Göbbels, N aumann, en zes andere nazi-kopstukken. Mis
schien op goede gronden, misschien niet. De Duitsers zijn ontsticht, om
dat ze geloven van niet, de Fransen zijn ontsticht, omdat zij geloven van 
wèl. Dat bevordert de Frans-Duitse verzoening en de bekrachtiging van 
het E. D. G.-verdrag al evenmin. Misschien was dat wel de bedoeling van 
de Britten. Zo'n verdenking laden zij gemakkelijk op zich. Want zij zijn 
tegen een verenigd continent, dat is nu wel duidelijk. Daarmede hangt 
samen, dat zij het Russische gevaar niet meer zo hoog aanslaan. Wat dat 
betreft is Churchill de linkse socialist Bevan achterna gegaan. 

3. Ook het Saargebied blijft een twistappel tussen Frankrijk en Duits
land. Er werden verkiezingen gehouden in dit autonome en economisch -
bij Frankrijk aangesloten gebied. Ondanks de boycot der Duitsgezinden 
bracht 68 % der kiesgerechtigden geldige stemmen uit. Het gold voor 
een overwinning der Europese gedachte, maar dat was maar een mooi 
naampje. Want het blijft een twistappel en Fransen en Duitsers blijven 
bereid, zich daarover drukker te maken dan over wat ook. 
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.. 4. Wat betekent Europese eenheid zonder een economische unie? Maar 
evengoed ontwierp men een Europese politieke gemeenschap zonder econo
mische gemeenschap en het was al een aanmerkelijk Nederlands succes, 
dat men ten minste besloot er nog eens over te denken. 

5. Hoe kan er een sterk vereend Europa groeien, indien er landen 
zijn, die niet eens binnenshuis een gezonde, bewuste, krachtige politiek 
weten te voeren? Frankrijk moddert met zijn kabinetten weer even hard 
als voor de oorlog. Pinay, op wie niet alleen Washington zijn hoop had 
gevestigd, moest aftreden. Negen maanden en twee weken." Wat vragen 
mijn tegenstanders ?", zeide hij. "Tegelijk meer inkomsten en minder 
belasting, meer uitgaven en minder tekorten, meer hervormingen en min
der veranderingen." 

Zo staat het met Europa. En tezelfdertijd vinden wij nog allerlei gron
den voor een anti-Amerikaanse stemming. Vele Europeanen staan al 
klaar met achterdochtige opinies, voordat de Amerikanen nog iets gedaan 
hebben. Men spreekt van "Amerikaanse druk", va[l "Amerikaanse 
hysterie". Het doodvonnis tegen het echtpaar Rosenberg, atoomspionnen, 
de Mc Carranwet op het punt der zeelieden-controle, al die Amerikaanse 
vliegvelden, al die Amerikaanse adviezen, dàt is naar, dàt is belangrijk. 
Enfin, lees hierover De Groene Amsterdammer. Als dus iemand tegen 
een zieke, magere vriend zegt: "Kerel, verzamel toch eens wat krachten, 
drink eens goed wat melk, hier heb je wat om aan te sterken," dan is dat 
"druk". En als iemand zegt tot een zwakke broeder: "Pas op, draai jè 
om, vlak achter je staat een rover," dan is dat "hysterie". 

Een rover? Zeker. Dat blijkt nu eens hieruit, dan weer daaruit. In 
Praag werden elf communistische topfiguren opgehangen, merendeels 
Joden. De toon van het proces was anti';semietisch. Al noemden de com
munisten het anti-zionistisch. Het Tsjechoslowaakse volk zit deze winter 
vrijwel zonder kolen en het eten is schaars. De collectivisatie van de land
bouw (die ook aan de gang is in Polen en Oost-Duitsland )is daar één der 
oorzaken van. Men had zondebokken nodig. Doch waarom daarvoor bij 

« voorkeur Joden werden uitgekozen, werd duidelijker, toen ruim een maand 
later Moskou mededeelde, dat negen vooraanstaande medici gearresteerd 
waren wegens moord op de Sowjet-groten Zjdanow en Sjtsjerbakow 
en wegens plannen om nog meer figuren om te brengen. Ook de meesten 
van deze beklaagden waren Joden. Zij zouden gehandeld hebben op last 
van de Joodse hulporganisatie, de "Joint". Het was nu zonneklaar, dat de 
antisemietische koers bevolen was door Stalin zelf. 

Men kon zich daarover verbazen, want tot dusver gingen de commu
nisten prat op hun warsheid van elk rassenvooroordeel en het scheen toch 
al te dwaas, dat zij Hitler zouden volgen in zijn ergste zonde. Toch 
doen zij het, zij het in een nieuwe vorm. De Sowjet-staat heeft buiten
landse complotten nodig, om zijn dictatuur te motiveren. Maar het is 
moeilijk zulke complotten te ensceneren, want de Sowjet-staat is herme
tisch afgesloten. Alleen van Joden kan men nog aannemelijk maken, dat zij 
buitenlandse relaties hebben. Bovendien zijn de Russen van oudsher 
antisemietisch. 

Er zijn niet veel mensen, die Stalin vertrouwelijk gesproken hebben en 
het besprokene openbaar maken. Zo iemand is de Joegoslavische commu

. nist Djilas. Hij heeft verklaard, dat Stalin hem in 1948 complimenteerde, 
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dat men in Joegoslavië de Joden buiten het Centraal Comité had weten • 
te houden. Ook had een hoge functionaris hem gezegd, dat Zjadenow vrij-
wel alle Joden uit het Russische Centrale Comité had weten te werken. 

De epidemie is ook overgeslagen naar Oost-Duitsland, waar nog 2.800 
J oden over waren. Voor hen begon de eeuwenoude ellende opnieuw. De 
veiligheidspolitie kwam en vroeg: "Heeft u contact gehad met de Joint?" ~c 
Zij kenden dit. Zij pakten hun koffers en vluchten bij honderden naar 
West-Berlijn. Dat lukt nog vrij goed, met de "Hóchbahn" meestal. Ge
arresteerd werden ook de "liberale" minister Hamann en de "christelijk
democratische" Dertinger. De façades worden dus afgebroken. Kennelijk 
hebben de Sowjets de hoop opgegeven, Duitsland te kunnen verenigen en 
op te slokken langs de weg van overleg. Misschien wel, omdat Eisen-
hower aan de macht is gekomen. De Evangelische Kerk, di~ tot dusver 
met onderscheiding werd behandeld, zal het nu in de Sowjet-zone ook 
wel moeilijker krijgen. 

De Italiaanse regeringspartijen hebben er een nieuwe kieswet doorge
dreven, die de fascisten rechts en de communisten links bij de dit jaar 
te houden algemene verkiezingen behoorlijk op zij zal drukken. De par
tijen zullen, met behoud van hun volledige zelfstandigheid, groepen kunnen 
vormen en een groep, die meer dan de helft der stemmen op zich verenigt, 
zal twee derden der zetels krijgen. Het lijkt nooit zo fraai, wanneer een 
democratie zo iets doet. Maar een democratie, die slap het hoofd laat 
hangen, is nog minder waard. 

In Egypte ontbond premier generaal N eguib tenslotte de politieke 
partijen. Het half-jarig bestaa!l van zijn regiem werd luidruchtig gevierd. 
Op die dag werd een "Bevrijdingsfront" opgericht. Neguib sloeg een 
ongewoon felle toon tegen de Britten aan. Wellicht hoopt hij de partij
politici, die jarenlang profijtelijk op de Britten-haat geteerd hebben, 
zo de wind uit de zeilen te nemen. 

In Tunis werd een vakbondsleider vermoord. Marokkaanse nationa
listen grepen dat aan voor het ontketenen van een woeste volksuitbar
sting tegen de Fransen, waarbij in Casablanca op één dag vele tientallen 
doden vielen. De meeste betogers kwamen uit de wijk Bidonville, een zee 
van armzalige, veelal van petroleumblikken gebouwde krotten. _ 

Tito verbrak de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, ontving 
kort daarna de Joegoslavische bisschoppen, uitgezonderd kardinaal Stepi
nac (die niet naar Rome mocht om de rode hoed te ontvangen). Tito, presi
dent geworden onder een nieuwe, gedesowjetiseerde constitutie, blijft 
communist en tracht een nationale katholieke kerk te smeden. 

* 
BOEKBESPREKING 

Politieke partij en parlementair stelsel. Publicatie no 6 van 
het Nederlands Gesprekcentrum. 

Het in opschrift genoemde boekje, 27 bladzijden tellend, behandelt 
achtereenvolgens het belang der parlementaire discussie voor de vorming 
van het recht, de partijformatie en de tekortkomingen van ons parlementair 
stelsel. Het vat kort de discussie saam, die een daartoe benoemde com-
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" " 
missie uit het~ Gesprekcentrum heeft gehouden. Uiteraard was de cOln-
missie samengesteld uit personen van verschillende levensbeschouwing en 
politieke beginselen. ' 

'Zulk een samenspreking kan zeer nuttig zijn. Naast de werkelijke 
tegenstellingen tussen de verschillende richtingen bestaan er steeds allerlei 
strijdige opvattingen, die geheel of ten dele op wederzijdse misverstanden 
berusten en die langs deze weg kunnen worden opgehelderd en uit de 
weg geruimd. De verhoudingen worden daardoor gezuiverd en de hoofd
zaken -- de onverzoenbare verschillen -- behoorlijk onderscheiden van 
toevallige en niet wezenlijke bijkomstigheden. 

Een ander voordeel is hierin gelegen, dat door de bespreking de vragen, 
waarover het gaat, scherper en juister worden geformuleerd. Ieder, die 
zich wel eens met de hier behandelde problemen heeft bezig, gehouden, 
weet uit eigen ervaring, hoe bij dergelijke algemene kwesties vaak een 
verwarring heerst, . die van de aanvang af de discussie daarover met 
onvruchtbaarheid bedreigt. De geschiedenis der wetenschap levert voor
beelden te over van mannen, wier voornaamste verdienste bestond in het 
zuiver stellen der vragen. Ook al bleek later hun beantwoording dier 
vragen onvolledig of zelfs minder juist, hun bijdrage tot de vooruitgang 
der wetenschappelijke inzichten bleef er even belangrijk om. Juiste vraag
stelling is vóór alles vereist en daartoe kan een samenspreking als hier 
werd gehouden t:en deugdelijk hulpmiddel zijn. 

Daaraan kan als derde voordeel nog worden toegevoegd, dat het peil 
van het debat aanmerkelijk wordt verhoogd. Tegen de oude regel, dat 
tflen in een schriftelijke polemiek nooit iets moet neerschrijven wat men 
iemand niet ook in zijn gezicht mondeling zou mogen en willen zeggen, 
wordt nog maar al te vaak gezondigd; juist de principiële tegenstellingen, 
met warmte aangehangen en verdedigd, leiden daartoe zo licht. Door 
sa1!lenspreking wordt wederzijdse waardering van overtuiging en hoffe
lijkheid van toon bevorderd en de geestesstrijd verheffend in plaats van 
weerzinwekkend, wat niet alleen uit formeel oogpunt, maar ook voor 
de zaken zelf, waarover het gaat, van ingrijpend belang is. 

Leest men het hier aangekondigde boekje aandachtig door dan komt 
men tot de conclusie, dat in al de drie genoemde opzichten de commissie 
vruchtbaar werk heeft verricht. Zij heeft de hoofdpunten van werkelijk 
verschil op de voorgrond gebracht, de vragen en de argumenten pro en 
contra geordend en een voorbeeld gegeven van de toon, waarop een derge
lijk debat behoort te worden gevoerd. Dat is wel de beste aanbeveling, 
van het boekje in ruimere kring kennis te nemen. 

Op de inhoud zelf kan hier natuurlijk niet nader worden ingegaan. Dat 
zou uitlopen op een deelnemen aan het daarin weergegeven debat en 
daarvoor zou meer ruimte nodig zijn dan het hele boekje inneemt, Het 
komt mij vóór, dat het tweede hoofdstuk het beste is geslaagd. het eerste 
is minder goed en het derde staat in kwaliteit er tussen in. Wanneer 
men op blz. 6 de verklaring leest, "dat het vinden van gerechtigheid ... 
slechts gaat langs de weg van een dialectisch proces", dan spert men 

, even zijn ogen open. Voor de "rechtsvinding", waarover deze paragraaf 
handelt, is toch zeker het intuïtief inzicht en de zin voor een doelmatige 
levenspractijk van evenveel waarde als een deugdelijke dialectiek. Maar 
zo zou ik toch weer mee gaan debatteren en daarom -- basta. ANEMA. 

.. { 
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DOOR 

DRJ.A.NEDERBRAGT 

Uit de begintijd der Reformatie zijn drie rijksdagen bekend: die van 
Worms in 1521, een eerste van Spiers in 1526 en een tweede, in die
zelfde stad gehouden, van 1529. 

De rijksdag van Worms is met name bekend door drie dingen. In de 
eerste plaats door Luther's verdediging van zijn reformatorisch standpunt 
tegenover Keizer Karel V en de grote schare van wereldlijke en kerkelijke 
vorsten en heren, die opgekomen waren, en zijn geloofswoord, in zijn 
geheel of althans voor het essentiële deel erv.an historisch: "Hier sta ik t 
Ik kan niet anders I God helpe mij." In de tweedé plaats is deze rijksdag 
bekend doordat hij er aanleiding toe gegeven heeft, dat Luther, met vrij
geleide van de keizer gekomen en ongehinderd weer vertrokken, op zijn 
tet:Ugreis vanwege een vorstelijke beschermer werd opgelicht en naar de 
Wartburg. in veiligheid gebracht, waar hij, in rust, schriftelijk groot 
reformatorisch werk verricht heeft. En ten derde dankt de .rijksdag van 
\Vorms zijn bekendheid aan het feit, dat als vrucht van het daar gebeurde 
een op 5 Mei 1521 gedateérd, maar eerst later, 25 Mei, uitgegeven edict 
tot stand kwam, dat Luther, reeds eer in de kerkelijke ban gedaan, nu 
ook in de rijksban deed, terwijl het mede strenge maatregelen tegen 
Luther's geschriften en aanhangers uitvaardigde. 

Het edict van Worms is door de loop der politieke gebeurtenissen 
niet naar de letter tot uitvoering gebracht. Die gebeurtenissen waren van 
zodanige aard, dat de rijksdag van Spiers van 1526, hoewel de roomsen 
er in de meerderheid waren, meende, tegenover de evangelischen water 
in de wijn te moeten doen, het edict van W orms te moeten loslaten. Be
paald werd, dat de evangelischen zich zó zouden gedragen als men voor 
God en de keizer kon verantwoorden - wat de stichting van onafhan
kelijke, evangelische landskerken mogelijk maakte. 

Maar de politieke wind draaide weer, nu ten gunste van de roomsen, 
zodat de rijksdag van Spiers van 1529 teruggreep naar het edict van 
Worms van 1521, de besluiten van Spiers-van 1526 herroepende en bt:- ' 
palingen uitvaardigende, die men "het doodvonnis van de Reformatie" 
genoemd heeft. Deze besluiten ·gaven op 19 April 1529 5 vorsten en 14 
steden aanleiding tot een "protestatio"; ongeveer overeenkomstig het 
edict van Spiers verklarende, p.at ieder in zaken, de ere Gods en de zalig
heid der ziel betreffende, vrijheid moest hebben om zó te handelen als 
hij voor God en zijn geweten verantwoorden kon. Aan deze protestatio 
danken wij de naam Protestantisme 1.). 

1.) Pro-testare betekent: openlijk betuigen. Zie voorts o. a. . Christelijke EfIC;1l:zo
paedie (Kok, Kampen) onder: Protestantisme. 

Ä. S. XVII 6 
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Men heeft wel eens gezegd, dat deze. naam niets positiefs inhoudt en 
dat hij niets zegt over het wezen en de leer van de Reformatie, maar er 
mag op gewezen worden, dat de protestatio het niet opnam voor enige 
willekeurige leer, maar zeer bepaald voor de Reformatie, voor de vrije 
prediking en - ook kerkelijke - beleving van het Evangelie. Ik geloof 
daarom, dat historie en spraakgebruik mij vrijheid geven, Protestantisme 
en Reformatie afwisselend· te gebruiken ter aanduiding van dezelfde zaak, 
zij het wellicht nu en dan met een kleine nuancering. Ik heb hierbij de 
Annuaire Protestant 2) aan mijn zijde, die alle kerken der Reformatie in 
Frankrijk omvat. 

Maar waarom zou men zich eigenlijk beroepen op de Annuaire Protes
tant? Is niet, wel bezien, de protestatio zelve zuiver evangelisch, zuiver 
reformatorisch? Ik vond de tekst, in het Frans, in de zwanenzang van 
een Geneefs predikant, Ds Duboi5, een' mooi betoog over het protes
ta,ntisme, ter verdediging daarvan tegenover roomse aanvallen 3). Men 
leze wat de heren in 1529 in Spiers zeiden: 

" ... als het nieuwe edict zegt, dat de predikanten het heilig Evangelie 
moeten onderwijzen, het uitleggende volgens de geschriften, die door de 
heilige christelijke Kerk zijn aanvaard, geloven wij, dat, wil deze regel 
enige waarde hebben, wij het eens zouden moeten zijn over wat men ver
staat onder deze ware en heilige Kerk. Maar, aangezien er ten deze grote 
verschillen van mening zijn, en aangezien er geen zekere leer is dan 
die, welke met Gods Woord in overeenstemming is; en de Here verbiedt, 
een andere te onderwijzen; en iedere tekst van de Heilige Schrift moet 
worden verklaard met andere, duidelijker teksten; en het Heilige Boek in 
alle dingen, die voor de christen nodig zijn, duidelijk is en geschikt om alle 
duisternissen te verdrijven, - zijn wij besloten, met Gods genade de zuivere 
en uitsluitende prèdiking van zijn \Voord alleen te handhaven, zoals het 
in de bijbelse boeken van het Oude en Nieuwe Testament is vervat, zonder 
iets toe te voegen, dat er mee zou strijden. Dit Woord is de enige Waar
heid, het is de zekere norm van alle leer en van het ganse leven, en kan 
nooit misleiden noch bedriegen. Hij, die bouwt op dit fundament zal tegen 
alle machten der hel standhouden, terwijl alle menselijke ijdelheden, die 
men er tegenover stelt, voor Gods aangezicht zullen vallen. 

" .... indien gij u met ons verzoek niet verenigt, betuigen wij hiermede 
openlijk, voor God, onze enige schepper, onderhouder, verlosser en red
der, en die, eenmaal, onze rechter zal zijn, en voor alle mensen en schep
selen, dat wij op generlei wijze instemmen of ons verenigen, voor ons 
en de onzen, met het voorgestelde decreet, in alle dingen, die ingaan tegen 
God, zijn heilig Woord, onze goede consciëntie, het heil onzer zielen, en 
het laatste decreet van Spiers ... " 

* * * 
In Genève staat het grote monument der Reformatie, in 1909 gesticht 

ter herdenking van het feit, dat 400 jaar geleden, 10 Juli 1509, Johannes 
Calvijn, eigenlijk Jehan Cauvin, in de Franse stad Noyon in Picardië 
geboren werd, de reformator, die' in Genève zijn levenswerk heeft ver
richt. Het is begrijpelijk, nauwelijks aan chauvinisme toe te schrijven, 

2} Protestants Jaarboekje. Parijs, Librairie Fischbacher. 
3) Dubios, Le Voile déchiré ou Ie Génie du Pl'otesfanfiime (Het gordijn, of: de 

sluier, verscheurd of de geest van het protestantisme) Lausanne, 1931. 
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dat in dit monument een lllijvende herinnering-in-steen aan Calvijn en 
zijn· medewerkers en zijn volgelingen in verschillende landen geschapen 

. werd en de beelden van andere-reformatoren, naast die van Calvijn, Farel, 
Beza en Knox, achterwege gelaten werden. Evenwel heeft men in Genève 
toen toch de verbondenheid van de drie takken der Reformatie tot uiting 
willen brengen door in twee, aan de uiteinden van het geheel, naar voren 
springende rotsblokken de namen vaJ;l Luther en Zwingli te beitelen. 

Merkwaardig is dat een tweetal decenniën geleden boven de hoofd
deur van een nieuwe protestanse kerk, die te Buchs, op de grens van 
Zwitserland en Oostenrijk, in een streek, waar Zwingli geboren werd 
en gewerkt heeft en waar de nawerking van zijn invloed nog duidelijk 
waarneembaar is, de beelden van de drie grote hervormers zijn aange
bracht: in het midden Luther, met Zwingli aan zijn rechter- en Calvijn 
aan zijn linkerhand. Met dit relief heeft men nog duidelijker dan in het 
monument van Genève willen uitspreken, dat de drie reformatoren bij 
elkaar behoren, een eenheid vormen. 

Wanneer men een antwoord geven wil op de vraag, of de mening van 
de monumentbouwers van Genève en van dekerkbouwers van Buchs 
juist is, doet men goed, voorop te stellen, dat er verschillen waren, ver- . 
schil in oorsprong, verschil in machten waartegen gestreden moest wor
den, verschil in punten waarover de strijd liep, verschil' op zeker niet 
onbelangrijke punten maar die toch geen hoofdpunten waren, verschillen, 
die wel eens tot twistgesprekken, tot strijd en tot verwijdering van elkan
der aanleiding gaven. Men denke aan verschillen op het stuk der ver
houding kerk-overheid, verschillen over het avondmaal met Luther (con;.. 
substantiatie) en Zwingli (gedachtenismaal) als uitersten en Calvijn op de 
middenlijn 4). 

* * * 
Als wij nu meer in het bijzonder komen tot het Frapse protestantisme, 

dan moge begonnen worden met de tweeledige opmerking, dat een heden
daags schrijver, Joseph Chambon, in zijn door Ds P. van der Kraan uit 
het Duits vertaald, mooie en aan ieder ter lezing aanbevolen werk Ge
.schiedenis der Martelaarskerk; het Protestantisme in Frankrijk tot aan 
de Revolutie 6) een merkwaardig verschil met het Duitse protestantisme 
doet uitkomen, dat slechts tijdelijk, in de aanvang, mede het Franse protes
tantisme beinvloed heeft: in het Franse protestantisme speelt het "leken"
element een overwegende rol. 

"De grote getuigen van het Evangelie" - zo zegt hij - "ende gans 
zeer grote christelijke persoonlijkheden in Frankrijk, zullen van nu _ af 
leken zijn. Reeds Lefèbvre was een wijsgerige Humanist geweest, ofschoon 
hij terloops de wijding ontvangen had. Farel is leek. Calvijn is doctor in 
de rechten. Beza is jurist en kenner der oude talen. Coligrty is generaal. 
Pascal, de evangelische Katholiek, is wiskunstenaar. De schepper van het 
vrije predikambt voor de Kerk der woestijn, Claude Brousson, is doctor 
in de rechten en advocaat van beroep. Hij, die bij de restauratie van de 
Protestantse Kerk zo grote rol speelt, Antoine Court, is een eenvoudig 

4) Voor de eenheid van het protestantisme zie men het zeer goede boekje van 
Dürleman, Initiation protestante (Inleiding tot het protestantisme) 3e druk, Neuilly 
s. Seine, 1928. 

6) Goes, 1951. 
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man, die zijn kennis alleen door zelfstudie 'verkregen heeft; Rabaut is 
lekenpredikeren slechts even op het Seminarie te Lausanne. Dienovereen
komstig is het karakter van het Franse protestantisme, tot 1750 toe, door 
leken gestempeld en alzo doende een zaak van het volk." 

Uit de rij. der door Chambon genoemde mannen releveer ik er vier. 
In de eerste plaats Lefèbvre d'Etaples, de humanist, die reeds vóór de 
doorbraak der Reformatie in Duitsland optrad met de leer omtrent de 
zaligheid niet door de werken maar door genade, de voorloper van het 
Franse protestantisme, die echter helaas zelf de laatste stap niet deed, niet 
met Rome brak. Dan zijn vrome leerling Farel, de ijverige, vurige predi
ker, die voor niets terugdeinsde, die eerst in Zuid-Frankrijk evangeli
seerde, daarna in Zwitserland, met name in Genève, de man, die Calvijn 
op diens doorreis door Genève bezwoer, daar te blijven en de stad te 
hervormen. Als derde komt dan Calvijn, aan wie het inderdaad werd 
gegeven, Genève tot een stad des lichts te maken, aan het protestantisme 
door zijn geschriften, met name zijn beroemde Institutie van de christe
lijke Godsdienst, een vaste basis, en van Genève uit aan het Franse pro
testantisme leiding en... predikers te geven. En in de vierde plaats 
Theodorus Beza, eerst CaIvijn's medewerker, daarna zijn opvolger, wiens 
naam de laatste tijd weer meer bekend wordt door de Frans-Hollandse 
school in Paron, die zijn naam draagt. 

... ... ... 
Intussen werd het Duitse protestantisme vooral bestreden door de 

roomse kerk en minder door de aldoor onder elkaar kibbelende lands
vorsten, terwijl het in Frankrijk niet alleen de kerk was, die het protes
tantisme vervolgde, dat veel meer aanbotste tegen de groeiende, zich sterk 
consoliderende koninklijke macht, die in Lodewijk XIV culmineerde, de 
man van het bekende woord "de staat ben ik". De groeiende en bloeiende 
Franse martelaarskerk, welker aanhangers Chambon voor het midden der 
16e eeuw op 400.000 schat, heeft zich terecht of ten onrechte laten be
wegen, zich zelf tot politieke partij met politieke macht te maken, die de 
strijd met wereldlijke wapenen tegen de wereldlijke machten opnam. 

Ik noem in dit verband de stad Amboise, bekend geworden door een 
samenzwering van de evangelischen, welke door de koninklijken in bloed 
werd gesmoord (1560). Calvijn héeft gewaarschuwd, dat de eerste droppel 
bloed zich tot stromen bloed zou uitbreiden. Vergeefs: dominees en syno
des hebben niet geschroomd, tot de strijd op te wekken, zo niet aan de 
strijd deel te nemen. Een zekere Aubigné heeft zijn zoon door Amboise 
geleid en hem de lijken der slachtoffers getoond en hem bezworen, dat 
wraak genomen moest worden: die zoon was de later door zijn geleerd
heid, zijn litterair talent, zijn militaire arbeid en zijn propaganda voor 
gewapend verzet bekend geworden Agrippa d' Aubigné. 

In de tweede plaats noem ik de grootste held van het Franse protes
tantisme, Gaspard de Coligny 6), terecht mede bekend om zijn vroomheid 
en adel van gemoed, de man, die zich aanvankelijk met hand en tand 
ertegen verzet heeft, de wapens tegen de regering op te nemen, maar 
die tenslotte voor de aandrang van zijn even edele en vrome vrouw be
zweken is en een strijd is begonnen, die hem in Parijs in de bekende 

6) Over he'llt zie men: Te.sier, l'Amiral Coligny. Etude historique, Parijs. 1872. 
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Bartholomeusnacht, de zogenaamde bloedbruiloft, de martelaarsdood be
zorgd heeft (1572) en, naar het - moeilijk te wraken - getuigenis van 
historici, de ondergang van het Franse protestantisme heeft bewerkt. 

Ten derde denk ik aan de onwaardige zoon van een andere edele en 
vrome protestantse vrouw, Koning Hendrik IV, de man, die weliswaar 
het geloof van zijn moeder verloochende, omdat, naar hij gezegd moet 
hebben, Parijs wel een mis waard was, maar die zijn verdrukte en strij
dende geloofsgenoten van voorheen niet in de steek heeft willen laten: 
onder zijn regering is het Edict van Nantes tot stand gekomen (1598), 
dat aan de evangelischen gewetensvrijheid toestond en, met zekere be
perkingen, vrijheid van godsdienstoefening, terwijl zij voorshands enkele 
door hen bezette vestingen als pand mochten behouden. 

En in de laatste plaats noem ik de naam van de grote Franse staatsman 
Richelieu, die in weerwil van het Edict van N antes de evangelischen fel 
bestreden heeft en hun, na een verdediging, die aan het drama van Jeru
zalem in het jaar 70 doet denken, de vesting La Rochelle ontnomen heeft, 
een hunner voornaamste steden, bekend door de Synode en de Confessie 
van La Rochelle (Confessio Gallicana) van 1571. De val van La Rochèlle 
(1628) betekende het einde van het politieke Franse protestantisme. 

De politiek-militaire strijd van dit protestantisme heeft het naar som
miger mening, door het inroepen van buitenlandse hulp, aan de rand 
van het landverraad gebracht en heeft zeker, mede door de gehuurde 
Duitse "reiters", verwilderend gewerkt, maar hij heeft, gelukkig, het Franse 
protestantse geloof en de Franse protestantse vroomheid niet vernietigd: 

* * '" Dit is ook het standpunt van Paul Seippel, die in zijn Les deus Frances 
et leurs Origines historiques T) opmerkt dat het Franse protestan
tisme niet minder dan 2.150 kerken had en 50.000 gewapende mannen 
in het veld kon brengen, dat dit protestantisme, hetwelk hij, ondanks de 
aanvankelijke, stimulerende invloed van Lutber, intrinsiek Frans acht, 
geleid door de intrinsiek Franse geest van Calvijn, niettemin slechts het 
verzet was van een élite, die een traditie wilde doorbreken. Slechts een 
élite. zegt hij, had de energie en de morele onafhankelijkheid, voor die 
doorbraak noodzakelijk. Zij werd onthoofd, zo ~egt hij verder. Frankrijk 
vergoot het beste van zijn bloed en bracht het over op de naburige volken 
tot hun grootste zegen en heil. En hij is van oordeel, dat deze verzwakking 
zich door de gehele geschiedenis van Frankrijk zal doen gevoelen. 

Albert Autin, in zijn L'Echec de la Réforme en France au XVle 
Siècle, 8) onkent evenmin het grote élan van het jonge Franse protestan
tisme en de grote omvang, die het verkreeg, evenmin als zijn heldhaftig 
en vroom martelaarschap, maar is evenzeer als Seippel van mening, dat 
het protestantisme in Frankrijk duurzaam geen bestand kon hebben. Hij 
constateert, reeds vóór het midden der 16e eeuw, daarvoor drie redenen: 
mystieke overwegingen (de roomse cultus boeide de Franse geest), 
afkeer van het schisma, vrees voor vervolging. En wat de politiek
militaire strijd betreft, zegt hij, dat tegen 1590, ondanks de voorbij
gaande successen van de hugenoten, en onmiddellijk na de publicatie 

7) De twee Frankrijken en hun historische oorsprongen. Lnusanne en Parijs, 1905. 
8) De mislukking der reformatie in Frankrijk in de 16e eeuw. Parijs, 1918. 
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van het Edict van Nantes, men kon v~ststellen, dat het calvinisme on
verenigbaar was met de volksziel. Hij die, in dat tragische uur, zo ge
lukkiglijk de incarnatie van de Franse ziel was (Hendrik IV?), opteerde 
voor de nationale godsdienst. 

Enigszins afwijkend is het oordeel van Dürlemann, die in zijn I niHa
tion protestante 9), sprekende over de oorsprongen van het protestantisme, 
zegt, dat dit is ontstaan uit: 1eeen .opwelling (sursaut) van het godsdien
stig~ en zedelijke geweten; 2e uit de diepste grond van de christelijke 
oudheid en uit het diepe hart (du coeur même) van het beste Frankrijk; 
3e uit de élite van het oude Frankrijk; 4e uit drie eeuwen van marte
laarschap en heldenmoed. Hij meent, dat de protestanten geen reden 
gegeven hebben tot het verwoede optreden der autoriteiten tegen hen, 
maar ook hij gewaagt van een "échec de la Réforme" 10). 

Intussen wijdt Chambon, nadat hij de harde heldenstrijd van het Franse 
protestantisme heeft beschreven, een uitvoerig hoofdstuk aan het sterven 
ervan. In dat drama zijn er drie partijen, die een rol spelen. Daar is in 
~e eerste plaats de absolute monarchie, die, door Richelieu voorbereid, 
door zijn opvolger Mazarin voltooid en aan de voeten van de jonge 
koning, Lodewijk XIV, werd neergelegd, wiens streven het zal zijn, over 
de lichamen en zielen van zijn onderdanen als onbeperkt gebieder te 
heersen en in wiens visie op de staat, die in hem belichaamd is. het niet 
past, dat er een partij zou zijn met eigen denkbeelden, die met de traditie 
en de traditionele kerk brak en die een Koning boven alle koningen aan
bad. Die partij moet Of bekeerd Of vernietigd worden. Het eerste tijdperk 
wordt. gekenmerkt door de beruchte di'agonades, de inkwartiering van 
militairen bij de evangelischen om deze te treiteren en zo te bekeren, en 
door de gedwongen bekering van aan de ouders ontvreemde kinderen. 
Dit tijdperk wordt afgesloten door de opheffing van het Edict van N antes 
in 1685, dat een tweede tijdperk opent, hetwelk gekenmerkt wordt door 
de galeien, nog beruchter dan de dragonades, waarheen gevangen ge

'nomen evangelischen, die hun geloof niet willen afzweren, bij duizenden 
werden gezonden, èn door de ballingschap, waarin velen werden gedreven, 
èn door de vrijwillige uitwijking van grote massa'sevangelischen. De tweede 
partij was de roomse kerk, die in dit land haar knieën boog voor de staat 
en de vervolging der ev~gelischen predikte, haar met welgevallen zag 
en er haar zegen over gaf. Jn dit verband is de naam te noemen van Bossuet, 
de grote en vrome roomse theoloog, die niettemin een verheerlijker van 
het absolute koningschap dier dagen was. En de derde partij was die 
van de hugenoten, der evangelischen, die nu geen staat in de staat meer 
vormden, maar zonder meer de partij der verdrukten waren, die als wild 
geja,agd werden. Zij hebben een vroomheid en trouwen onverzettelijk
heid aan de dag gelegd, aan welke wij ook nu nog de tol onzer bewon
dering en van onze eerbied hebben te betalen. 

* * * Genoemd moet ook worden de verwoede strijd, in de Cevennen ge-
voerd (1702-1705) door de zogenaamde Camisards, mensen, die tot 

9) Zie noot 4. 
:10) Mislukking van de reformatie. 
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geestdrijverij neigden en meenden oudtestamentisch voor Gods zaak te 
moeten strijden. . 

Lodewijk XIV heeft over het Franse protestantisme gezegevierd, het 
met brute overmacht vernietigend. Lodewijk heeft gezegevierd, maar zijn 
zege heeft over Frankrijk ellende gebracht, de ellende van ontvolking, 
van verlies van zijn beste krachten, van armoede, en de overwinnaar stierf 
vereenzaamd, als wat de Fransen noemen "un homme fini". En nu 
geef ik even het woord aan Chambon: "Elf dagen vóór de afsluiting van 
dit lange onheilspellende leven opent Antoine Court, een onbekende jonge
ling uit het gebergte van Zuid-Frankrijk, in een steengroeve in Langedoc, 
de eerste predikanten synode der komende Evangelische Kerk van Frank
rijk. .. Op deze onvergetelijke dag, de 21ste Augustus 17] 5, vormt 
zich, op de roep van de nieuwe prediker in de woestijn, de kern van 
de nieuwe gemeente van Christus. Aan het Woord Gods als enige richt
snoer zal zij gebonden zijn, dweperij en zwaard zal onder haar niet ge
vonden worden, en aan de Koning aller koningen, die haar spoedig over 
het ganse land heen, door Zijn Heilige Geest een grote verrijzenis schenkt, 
zal alle ere toekomen." 

Daarmede is ingeluid, op het eigen ogenblik van de ondergang, de 
periode van wat genoemd is: de wederopstanding van het Franse protes
tantisme. Wat geenszins wil zeggen, dat nu een periode van rust en 
vrede, van rustige wederopbloei van het protestantisme begon, maar wel, 
dat de achttiende eeuw werd een ~euw van toenemende bloei en afnemen
de vervolging. 

Eeuw van toenemende bloei, eerst onder Antoine Court's zekere en 
vaste leiding, die hij eerst in Frankrijk zelf uitoefent en dan, als hij het 
in Frankrijk niet meer houden kan, 30 jaar van Zwitserland uit, waar 
hij predikanten voor Frankrijk opleidt, ~venals in zijn tijd Calvijn dat 
deed. Terwijl Court elders is, neemt Paul Rabaut, de bekende "prediker 
der woestijn" in Frankrijk de arbeid over. Rabaut is in naam dominee 
van Nîmes in het zuiden (het meeste speelt zich in deze eeuw in het 
zuiden af, waar het "heilig overblijfsel" veel groter is dan in het noorden), 
maar hij trekt altijd heen en weer en wordt altijd gejaagd, vervolgd. 

Naast deze twee mannen moet ook een vrouw genoemd worden. Er 
was in het verre zuiden van Frankrijk, in Aigues Mortes, dicht bij de 
Middellandse Zee, een berucht geworden gevangenis, waarheen evange
lische vrouwen gezonden werden, die het bevrijdende woord der ver
loochening niet spreken wilden. Jaren, tientallen jaren lang - één 41 jaar 
lang I - zitten die vrouwen in de gevangenis en een majoor tekent in 
een register achter alle namen aan: haar geloof nog steeds hetzelfde. In. 
die gevangenis heeft een zekere Marie Durand, een vrouw wier vader 
eenmaal aan de galg hing, haar leven gesleten, totdat zij in 1768 bevrijd 
werd. Zij heeft door haar vroomheid, haar standvastigheid en haar hulp 
en steun aan haar lotgenoten een onsterflijke naam verworven. 

Eeuw echter van afnemende vervolging. Zeker, omstreeks het midden 
der eeuw telt men per jaar (volgens Chambon) nog 300 veroordelingen 
tot de galeien, het schavot of geseling, 600 gevallen van gevangenisstraf 
en 800 andere veroordelingen (in 6 jaar tijds in totaal 1.600 veroor
delingen tot de galeien). En de godsdienstoefeningen "in de woestijn", 
die een grote omvang nemen, worden verstoord, uiteengejaagd. Maar 
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langzaain komen idçeën van verdraagzaamheid voor andersdenkenden op, 
gepaard met ideeën v~ verzet tegen de absolute monarchie, waarvoor de 

. monarchie zelf de voedingsbodem heeft geschapen, waarin de filosofen 
het zaad van hun theorieën zaaien. Als ik goed zie, dan heeft dat zaad 
ook in het protestantisme wortel ge~choten, - Dürlemann schetst de pro
testanten als de voorlopers van de vrijheid -, al zal het misschien min 
of meer onnadenkend geweest zijn, dat men daar de uitdrukking "Etre 
Suprême" (Opperwezen) van de mannen der revolutionnaire gedachte over
genomen heeft. Maar zeker is, dat de revolutie - de grote Franse Revo
lutie - een einde gemaakt heeft aan de vervolging, het lijden en de druk 
van het Franse protestantisme. 

* * * 
Met de revolutie is dus het spannende, ontroerende verhaal van de 

geschiedenis der Franse martelaarskerk ten einde. Ik heb er in het vooraf
-gaànde slechts enkele punten uit aangestipt en enkele namen gereleveerd, 
juist zoveel als ik meende, dat nodig was om - naar de regel, dat in 
het verleden het heden ligt - het verleden het heden te doen belichten 
en te doen verstaan. Na de Revolutie bewegen we ons in een heel rustige 
sfeer, "fVaarin evenwel de quaestie van de organisatie der kerk de aandacht 
vraagt. Ik ontleen daarover het een en ander aan een kort exposé, door 
Prof. Jean Cadier voor een paar jaar aan een comité van de \Vereldraad 
van Kerken te Genève gegeven. 

In de 17e eeuw sprak men over de Eglises Reformées de France 11), in 
het meervoud, om daarmede het zelfstandig karakter van de plaatselijke 
kerken te' onderlijnen, maar reeds in 1559 werden deze kerken samen
gevat in een stevige synodale organisatie. De kerken werden gewaar
schuwd, zich, om welke vervolging ook, niet af te scheiden van de 
"union sacré du corps de l'Eglise" 12). Deze unie en de erkenning van 
de Nationale Synode is tot het midden der 1ge eeuw ongeschonden blijven 
bestaan. Gedurende de vervolging van de 18e eeuw werd iedere poging, 
die eenheid door een schisma te breken, snel verijdeld. 

Wat de 1ge eeuw betreft maakt Cadier melding van drieërlei scheuring. 
In de eerste plaats is er in 1849, onder de invloed van Alexander Vinet 
en anderen, die de kerk wilden vestige~ op de individuele geloofsbelijdenis, 
de stichting van de Union des Eglises Evangéliques de France 13): zo ont
stonden de vrije kerken (églises libres), waaraan o. a. de naam van 
Frédéric Monod is verbonden. Daarnaast werd in 1851 een Eglise métho
diste France '14) gevormd, die een réveil der massa's van de Eglises Re
formées 11) beoogde. En in 1872, toen - voor het eerst sedert 1659, te 
Loudun - een Nationale Synode gehouden kon worden, dank zij de 
politiek der derde Republiek, kon er geen eenste~migheid verkregen wor
den over een "Confession" of "Déclarations de Foi": de voorgestelde ge
loofsverklaring werd met 61 tegen 45 stemmen aangenomen. Weliswaar 
ontstond er formeel geen scheiding, maar er ontstonden orthodoxe con
sistories (kerkeraden), vooral in het zuiden, tegenover liberale. In 1879 

'11) Gereformeerde Kerken van Frankrijk. 
'12) de heilige eenheid van het lichaam der kerk. 
13) Unie van Evangelische Kerken van Frankrijk. 
14) Methodistische Kerk van Frankrijk. 
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organiseerden de orthodoxen zich officieus in eigen (nationale en regio.! 
nale) synodes. 

De scheiding van kerk en staat in 1905 leidde tot de stichting van 
twee nationale unies van kerken, de Union Nationale des Eglises Réfor
mées '16) en de Union Nationale des Eglises Réformées Evangeliques '16). 
Een poging, in 1907 gedaan, de eenheid te herstellen op de basis van "l'unité 
sur Ie terrain de la vie spirituelle et de l'action de la foi en Jesus Christ" 17) 
is mislukt. 

In 1914, bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog, werd het Franse 
protestantisme omvat door vier synodale organisaties elk met eigen ge
IOQfsverklaring, t. w. Ie de Union Nationale des Eglises Réformées Evqn
géliques (+ 350 kerken); 2e de Union Nationale des Eglise.s Réformées 
(+ 100 kerken); 3e de Union Nationale des Eglises Libres 18

) (± 50.Jcer
ken); 4e de Eglises Méthodistet 10

) (± 30 kerken). 
Voor wat de periode tot aan de eerste wereldoorlog betreft wil ik. nog 

twee jaartallen vermelden: 1899, jaar van verschijnen van het eerste <leel 
van het grote werk van Prof. Doumergue van Montauban over Calvijn 20), 
waarvan Raoul Patry in 1929 (in een artikel over De Calvinische H er
leving in Frankrijk in het Journal de Genève) zeide, dat de schrijver op 
het ogenblik, dat hij deze. arbeid ondernam, "niet kon voorzien, hoezeer 
zijn poging zou beantwoorden aan de behoeften van de opkomende gene
ratie" - en 1909, het jaar van het vierde eeuwfeest van Calvijn's ge
boorte, van de onthulling van het grote monument der Reformatie in 
Genève, van de uitgave ener nieuwe editie van de Institutie. 

* , * * 
De periode tussen de twee wereldoorlogen is om twee dingen van 

belang, waarvan het eerste is de reeds genoemde calvinistische opleving 
in Frankrijk, waarin, behalve door Doumergue en enkele anderen (Pan
nier, Lefranc e.a.) een grote rol werd gespeeld door de ook in ons land 
bekend geworden Lecerf. Deze heeft vooral de aandacht op zich ge
vestigd door zijn roemrijke promotie tot doctor in de theologie aan de 
vrije faculteit voor pt:otestantse theologie te Parijs. Zijn promotie be
stond in twee delen. Op 17 December 1931 behaalde Lecerf de graad van 
licencié op verdediging van zijn boek De la nature de la connaissance 
religieuse 21). Deze verdediging, die roerend schoon en wetenschappelijk 
voortreffelijk moet geweest zijn, zodat zelfs de examinatoren, geen geest
verwanten, er zeer van onder de indruk waren en hem grote lof toe
zwaaiden, vestigde zijn grote reputatie als onvervalst en streng calvinist. 
Genoemd boek was het eerste deel van een tweedelig werk, op welks 

. tweede neel Du fondement et de la spécification de la connaissance reli
gieuse 22) de faculteit op 15 Februari 1932 aan Lecerf "avec grande satis-

'15) Nationale Unie van Gereformeerde Kerken. 
'16) Nationale Unie van Gereformeerde Evangelische Kerken. 
17) eenheid op het terrein van het geestelijk leven en van de werkzaamheden van 

het geloof in Jezus Christus. 
18) Nationale Unie van Vrije Kerken. 
19) Methodistische Kerken. 
20) lean Calvin, les gens et les choses de son temps (Jan Calvijn, in de omgeving 

van zijn tijd). 
21) Over de natuur der godsdienstige kennis. 
22) Over de grondslag en de onderscheiding der godsdienstige kennis. 
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faction" 2l!) de graad van doctor in de theologie (de jure) verleende. Het 
gehele werk was bedoeld als inleiding tot de gereformeerde dogmatiek. De 
jonge doctor, die reeds tot eredoctor van St. Andrews (Schotland) was 
benoemd (als voornaamste vertegenwoordiger van de calvinistische. weder
opleving in Frankrijk en als schrijver van het eerste deel van genoemde 
"inleiding"), werd op 22 Februari 1932 benoemd tot hoogleraar aan ge
noemde faculteit van Parijs om onderwijs te geven in de gereformeerde 
dogmatiek. Hij heeft, naar vermeld wordt, met veel zegen gewerkt en 
veel calvinistische predikanten opgeleid. Hij overleed op 1 Augustus 1943 
in de leeftijd van 71 jaar. Sedert is zijn leerstoel onbezet gebleven: men 
bericht mij, dat er van de zijde der Barthianen moeilijkheden worden 
gemaakt. 

* * * 
De tweede zaak, die tussen de twee wereldoorlogen plaats greep en 

waarbij ik stil moet staan, is de fusie der protestantse kerken van 
Frankrijk in 1938, die niet op calvinistische basis is geschied. 

Na de eerste wereldoorlog is er in Frankrijk, met name ook onder 
de jeugd, een sterke stroming geweest, gericht op hereniging van de 
kerken, die naar aanleiding der beslissingen van de synode van 1872 
uiteengingen. Lang is over de hereniging onderhandeld en de beslissingen 
van 1872 hebben lang de hereniging tegengehouden, maar men is het 
tenslotte in 1937 eens geworden over de~volgende gemeenschappelijke ge
loofsverklaring (déc1aration de foi): 

Op het ogenblik dat zij haar geloof aan de souvereine God en 
aan Christus de Heiland (Sauveur) belijdt, gevoelt de Gerefor
meerde Kerk van Frankrijk voor alles de behoefte, naar de Vader 
der barmhartigheden de uitroep van haar dankbaarheid en haar 
aanbidding te doen opstijgen. 

Getrouw aan de beginselen van geloof en van vrijheid op welke 
zij gegrond is, in de gemeenschap van de algemene Kerk, stelt 
zij de bestendige duur van het christelijk geloof vast, dwars door 
haar op elkaar volgende uitdrukkingen in de Apostolische Geloofs
belijdenis, de ecumenische Belijdenissen en de Geloofsbelijdenissen 
der Hervorming, met name d~ Belijdenis van La Rochelle. Zij vindt 
de bron ervan in de centrale openbaring van het Evangelie: "Zp 
lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige Zoon gegeven 
heeft opdat ieder die in hem gelooft niet verloren ga maar het 
eeuwige leven hebbe." 

Met haar V aderen en haar Martelaren, met alle Kerken uit de 
Hervorming voortgekomen, stelt zij het souvereine gezag der Heilige 
Schriften vast, zoals het innerlijk getuigenis van de Heilige Geest er 
de grond van is, en erkent in haar de regel van het geloof en van 
het leven. Zij proclameert, tegenover de afval van de mens, de zalig
heid uit genade, door middel van het geloof in Jezus Christus, enige 
Zoon van God, die is overgeleverd om onze overtredingen en die 
is opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. 

Als grondslag van haar onderwijs en haar godsdienstoefening 

23) met grote voldoening. 
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neemt Zij de grote christelijke feiten, vastgesteld in het Evangelie, 
afgebeeld in haar sacramenten, gevierd in haar godsdienstige plech
tigheden en uitgedrukt in haar liturgie. 

Om te gehoorzamen aan haar goddelijke roeping verkondigt zij 
. aan de zondige wereld het Evangelie van het berouwen van de 
vergeving, van de wedergeboorte, van de heiligheid en van het 
eeuwige leven. 

Onder de werking van de Heilige Geest toont zij haar geloof 
door haar werken: zij arbeidt in het gebed aan de opwaking der 
zielen, aan de openbaring van de eenheid van het Lichaam van 
Christus en aan de vrede onder de mensen. Door de evangelisatie, 
door de zendingsarbeid, door de strijd tegen de sociale plagen, 
bereidt zij de wegen des Heren, totdat door de overwinning van haar 
Heer het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid komen. . 

Wanneer men deze geloofsverklàring, die geen geloofsbelijdenis is, ver
gelijkt met het protest der evangelischen in Spi ers in 1529, de oorsprong 
en basis van het protestantisme, dan springt . in het oog, dat deze ver
klaring minder positief is, met name wat het gezag der Schrift betreft. 
Behalve deze algemene opmerking valt o. m. het volgende aan te tekenen: 
Ie. dat de passage over de vrijheid, waarop de Eglise Reformée de Fran
ce 24) is gevestigd, tot misverstand aanleiding moeten geven; 2e. dat een 
vaststelling van de bestendige duur van het geloof dwars door de belijde
nissen heen geen aanvaardig van het geloof en de belijdenissen inhoudt; 
3e. dat de autoriteit der Heilige Schrift alleen van een innerlijk getuigenis 
van de Heilige Geest afhankelijk te stellen, niet aanvaardbaar is ; 4e. dat het 
evenmin aanvaardbaar is, voor onderwijs en godsdienstoefening alleen 
de grote christelijke feiten als basis te nemen en die feiten nog wel zeer 
beperkt opgevat. . 

Intussen was voor candidaten tot de heilige dienst toch onvermijde
lijkerwijze "binding" aan de geloofsverklaring nodig. Ook daarover is 
strijd geweest, maar in 1938 heeft men de z.g. preambule (tot de ver
klaring) vastgesteld, waarin deze merkwaardige zinsnede voorkomt: "zon
der u te binden aan de letter van haar formules, zult gij de boodschap 
der zaligheid verkondigen, die zij uitdrukken", waarmede dus een nadere 
interpretatie gegeven wordt van de "vrijheid", in het begin van de 
geloofsverklaring bedoeld. Het kan niet ontkend worden: in de Eglise 
Réformée de France heerst zeer grote geloofsvrijheid. Men heeft mij 
wel eens gevraagd, hoe deze of die, bekend om zijn ver-afwijkende 
meningen, nog tot die kerk kan behoren. Ik antwoord: daarom, omdat 
er geen geloofsbelijdenis, noch bindende geloofsverklaring is. 

Tenslotte is in 1938 als derde basis-document van de Eglise Réformée de 
France een statuut vastgesteld, de leden der kerk betreffende. Onder
scheid wordt gemaakt tussen parochiale en verantwoordelijke leden. Paro
chiaallid wordt men ~ de jongeren na catechetisch onderwijs - op daar
toe uitgedrukt verlangen, zonder belijdenis des geloofs. In feite kan ieder 
zich dus zo maar bij de kerk voegen. Wie een jaar lang lid ener protes
tantse kerk geweest en ten minste 21 jaar is, kan onder zekere voorwaar
den verantwoordelijk lid met stemrecht worden, mits hij belijdt zijn 

24) Gereformeerde Kerk van Frankrijk. 



I. 

DR]. A. NEDERBRAGT 

, geloof "in God en in Jezus Christus, de Meester en de Heer, in wien 
alleen wij het heil en het leven hebben." 

* * * 
En hoe hebben zich, na de fusie en nadat ook Frankrijk door de ellende 

van de tweede wereldoorlog is doorgegaan, de zaken van het Franse pro
. testantisme ontwikkeld? 

Laat vooropgesteld mogen worden, dat de Franse protestanten nog 
altijd beschouwd worden als de élite, die zij eertijds waren, en dat zij 
in verband daarmede op vooruitgeschoven posten, zelfs soms op die 
van staatshoofd, worden gevonden. Zij kenmerken zich nog steeds door 
hun oude vroomheid, die wel eens tegen het gemis aan vroomheid . bij 
andere protestanten afsteekt. En zij zijn nog steeds de zingende christe
nen, wier lie~ soms geheel onverwachts oprijst. Hun prediking is, onder 
de invloed van Barth, meer Bijbels geworden. Maar zij zijn geen theo
logen (meer) in de zin van het oude calvinistische protestantisme. Zij 
zoeken, geheel in de geest van het laatste deel van de geloofsverklaring 
van 1938, meer hun kracht in prak,tisch werk en zijn zeer actief op het 
gebied der evangelisatie, van bestrijding van sociale misstanden en van 
de zending, met name in de Franse koloniën, terwijl zij zeer oecumenisch 
getint zijn en, naar het schijnt, te dezen in de internationale sfeer groter 
invloed hebben dan met het zielental van het Franse protestantisme in 
overeenstemming is. 

De Franse kerk heeft haar problemen, ook inwendige, waarvan het 
eerste, dat vermeld dient te worden, dat van haar strijd om het be
staan is. Ds Conord, secretaris-generaal van de Eglise Réformée de France, 
heeft hierover in 1948 en 1949 belangrijke artikelen geschreven in het 
Bulletin d'lnformation ga) der Franse kerk en in Le Christianisme au 
XXe siècle~) en een even belangrijk rapport voor de nationale synode 
van 1951. Men heeft berekend, dat er omstreeks 1600 in Frankrijk 1 ~ 
millioen protestanten waren en in 1679 zelfs 1,7 millioen op de leeftijd 
om aan het heilig avondmaal deel te nemen. Een deskundige van thans 
noemde mij voor nu een cijfer van rond 1 millioen. Maar Ds Conord 
komt, na grondig onderzoek, tot een geheel ander getal. Hij schrijft als 
slot van. zijn berekening: alles en alles, ook wat er slechts los aanhangt, 
medegerekend, telt de Eglise Reformée de France rond 350.üOO zielen. 
Voor het gehele Franse protestantisme is dat natuurlijk meer, zeg ge
makshalve, de Elzas medegerekend, ongeveer 450 duizend, rond 1 % 
der bevolking. De daling heeft zich tot in de 20e eeuw doorgezet, maar 
schijnt nu wel tot staan te zijn gekomen, doch terwijl door evangelisatie 
herhaaldelijk nieuwe gemeenten ontstaan, moeten er ten plattenlande tel
kens wegens uitsterving opgeheven worden. De protestanten zijn, afge
zien van de grote steden, in hoge mate verstrooid, zodat het werk van de 
predikant ten plattenlande, wiens rayon zich over een groot gebied pleegt 
uit te strekken, uiterst moeilijk is: hij moet eigenlijk op het voorbeeld 
van Ds Jean de Visme (1760-1818), die Ds Conord citeert, het reizend 
leven leiden van een dominee die tevens zendeling is. 

Intussen is er een ander euvel. Het Franse protestantisme was zeer 
I 

26) Inlichtingenblad. 
26) Het christendom in de XXe eeuw (een bekend Frans tijdschrift), 



liET FltANSE PR.OTESTANTISME 109 

versnipperd, 'Zó zelfs; dat er plaatselijke gemeenten waren, die in generlei 
verband leefden en dus in de meest klemmende zin vrij waren. Het Franse 
protestantisme was andererzijds ook geestelijk in die zin zeer versnipperd, 
dat het vogels van de meest uiteenlopende pluimage omvatte. Er waren 
- en zijn nog - mensen onder, die mij aldus geschetst werden, dat, 
naar hun eigen zeggen, hun geloofsbelijdenis uit vier woorden bestaat, 
nl. "Ik geloof in God", terwijl voor'het overige alles voor hen onzeker is. 
Nu meende men, dat het Franse protestantisme sterker zou staan, o. a. 
tegenover de overheid, en meer zou kunnen doen, o. a. op het gebied van 
de evang-elisatie enz., intern, en van de zending, extern, als men het tot 
een eenheid samensnoerde. Vandaar de fusie, zij het niet alleen dáárom. 
Dit is inderdaad niet onjuist gezien. Maar als men er een innerlijke ver
sterking van verwacht mocht hebben, dan is men bedrogen uitgekomen. 
Naar het· getuigenis van mannen van zeer verschillend inzicht, met wie 
ik sprak, is het wel waar, dat, zoals ik zeide, de prediking, bij vroeger 
vergeleken, in die zin gewonnen heeft, dat zij veel meer op de Bijbel 
georiënteerd is, wat mede hieraan te danken is, dat het Barthianisme veld 
gewonnen heeft, maar men is het er andererzijds over eens, èn dat in 
het Franse protestantisme niets vaststaat, èn dat er de grootst mogelijke 
vrijheid heerst, zodat ieder leren kan wat hij wil; wat degeen, die van 
geen vaste principes houdt, toejuicht en de ander, die alleen in vastheid· 
van lijnen heil ziet, betreurt. 

Een probleem is ook de opleiding van predikanten. Daar is in 
de eerste plaats de vrije faculteit voor protestantse theologie in Parijs 
en in de tweede plaats die in Montpellier, welke over een bibliotheek 
van 40.000 delen beschikt. De faculteit van Montpellier is de Faculté 
de l'Eglise Reformée de France, welker Conseil National 2T) in het 
bestuur der faculteit zitting heeft. Waarbij ik nog aanteken, dat 
Montpellier de stad is, waar in 1953 een in voorbereiding zijnde 
internationale calvinistische conferentie zal plaats hebben, opvolgster van 
de conferenties van Edinburg enz .. In de derde plaats is er de vrije 
faculteit voor protestanse theologie in Aix-en-Provence, een kleine facul
teit van de niet-geünifieerde protestanten, welke financieel geen gemakkelijk 
bestaan heeft en voor welke ook in ons land steun gezocht wordt. Ten 
vierde is er de faculteit. voor protestantse theologie van de universiteit 
van Straatsburg, terwijl voorts voor Franse theologen nog in aanmerking 
komen de theologische faculteiten in Frans Zwitserland. De gelegenheid 
voor studie ontbreekt dus niet. Maar wat wel ontbreekt, dat is de lectuur. 
Er zijn allerlei periodieken, maar in positieve zin leidinggevende organen 
zijn er weinig of niet. Voor grote, principiële, leidinggevende werken ont
breekt het debiet en ontbreken dus ook de schrijvers resp. vertalen; en 
de uitgevers: onder de zeg nog geen half millioen protestanten is maar 
een klein deel meelevend en van dat kleine deel meelevenden is nog maar 
weer een klein deel voldoende geschoold om andere. dan stichtelijke boeken 
te lezen. 

Ik zie, dat in het Bulletin van de World Evangelical Fellowship '28) 
(W.E.F.), American Edition, I, no 2, April 1952, Dr René Pache op het 
hier gesignaleerde grote euvel wijst. Hij zegt, dat er I! millioen Frans 

ft) Nationale raad. 
28) Evangelische Wereldgemeenschap. 
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sprekende protestanten in de wereld zijn (de koloniën en België en Zwit
serland medegerekend) en dat als deze één boek over een bepaald onder
werp hebben, de Angelsaksers er 100 tot 150 hebben. 

Ik mag in dit verband echter niet nalaten, de aandacht te vestigen op 
het door de Société Calviniste de France29) uitgegeven driemaandelijks tijd
schrift La Revue réformée, een theologische en praktische revue voor 
predikanten, kerkeraden en gewone gelovigen, met Ds P. Marcel, vice
voorzitter van de Société calviniste, als voorzitter van de commissie van 
redactie. Als ik deze publicatie, die zich tot doel stelt, "de kerk te bou
wen en haar te versterken in de genade van onze Here Jezus Christus", 
beoordelen mag naar de delen, welke ik er van gelezen heb, dan moet ik 
zeggen, dat we hier te doen hebben met een orgaan, dat geen onzeker 
geluid geeft en aan zijn doel, de kerk te bouwen, beantwoordt. 

Een groot probleem is- de quaestie van de bezoldiging der predikanten, 
die in het algemeén veel te laag is. Historisch is het te verklaren, dat de 
Franse protestanten niet geleerd hebben, voor de dienst des Heren, althans 
voor het onderhouden van de dienst, te offeren. Nu speelt deze quaestie 
geen rol voor de weinige predikanten, die over eigen middelen beschikken, 
noch voor het ongetwijfeld groter aantal van dienaren des W oords. die 
een groot gezin hebben, omdat deze aan assistance familiale 130) van dè 
staat zoveel ontvangen, dat zij wel leven kunnen, noch ook zozeer voor 
predikanten, die een gemeente dienen, die hun levensonderhoud door 
allerlei onverplichte bijdragen in natura vergemakkelijkt. Maar degenen, 
die tot geen dezer drie groepen behoren, hebben het zwaar. Vandaar, dat 
het in het Franse protestantisme een heel gewoon verschijnsel is, dat de 
dominee een bijbaantje heeft (velen schijnen agent van een verzekerings
maatschappij te zijn) of een zaakje drijft, terwijl ook zijn vrouw in de 
een of a,ndere vorm bijverdient. Als het de "conseil de paroisse", de 
kerkeraad, te bar voorkomt, tracht hij er wel eens een stokje voor te 
steken, wat dan weer strubbelingen geeft en camouflages en wat niet al. 
Maar, geeft ongeveer ieder blijkbaar wel toe, dat het ontoereikende trac
tement van de dominee een misstand is, van een beweging om daarin 
verbétering te brengen heb ik niets kunnen bemerken. 

* * * 
In mijn exposé heb ik dusver enkele namen genoemd van personen, 

di.e in een bepaalde periode voor het Franse protestantisme van belang 
waren. In vervolg daarop zou ik willen opmerken, dat een der belangrijkste 
figuren van het ogenblik en met name in de strijd om het calvinistische 
karakter van de Franse gereformeerde kerk, in het bijzonder om aard 
en betekenis van de doop in het algemeen en speciaal de kinderdoop en 
tegen het van synodale zijde voorgestelde nieuwe instituut van de "béné
diction", ook wel "présentation" genoemd 31), Ds Pierre C. Marcel is, pre
dikant in St. Germain-en-Laye, vice-president van de Société Calviniste 
de France. Hij schreef laatstelijk een doorwrochte studie over Le Baptême 
als Sacrement de l' Alliance de Grace (1950) en l' Actualité de la Prédica-

29) Calvinistische Maatschappij van Frankrijk. 
30) familie-ondersteuning resp. kindertoeslag. 
13l.) zegening resp. voorstelling. 
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tion (1951) 32). Marcel, een uiterst scherpe en geordende en ordenende 
geest, is een voortreffelijk schrijver, die wellicht - ook zelfs voor veel 
theologen - wat al te diep gaat en wat al te veel aanbiedt, maar in zijn 
betoogtrant zeer veel aan Calvijn herinnert. Hij is met name in zijn studie 
over de doop een geharnast strijder. Zijn uiteenzetting, streng Bijbels, dat 
de doop het sacrament van het verbond is, waarop elk kind, dat in het 
verbond geboren is, onafwijsbaar recht heeft, is zeer leerzaam, ook voor 
theologen en andere belangstellenden in Nederland, waar men, ook in 
orthodoxe kringen, nog wel eens twijfel aan de Bijbelse gefundeerdheid 
van de kinderdoop, als zijnde niet expressis verbis in de Schrift verordend, 
horen kan. Als men critiek zou willen oefenen, zou wellicht opgemerkt 
kunnen worden, dat op de kerk (als instituut) wat al te zeer de nadruk ge
legd en de betekenis van het gezin te weinig in het licht gesteld wordt, 
wat, met name voor Frankrijk, enigszins te betreuren is. De "bénédiction", 
welke een motie van de synode van 1951 goedkeurt, verwerpt Marcel te 
enenmale, 1e omdat zij in de Schrift generlei steun vindt en het verbond 
ontkent; 2e omdat zij in strijd is met de confessie (van La Rochelle) en 
dus niet ingevoerd zou kunnen worden zonder dat tevoren de confessie 
ware gewijzigd, wat minder juist schijnt, omdat voor de Eglise Réformée 
de France geen confessie bindend is; 3e omdat haar invoering, náást de 
kinderdoop en dus ter keuze, tot grote verwarring in de 'kerk in het alge
meen en in de gemeente en tot zeer autoritair optreden van de dienaren 
des W oords leiden zou. In zijn geschrift over de actualiteit van de pre-

. diking is hij dezelfde logische geest en geharnaste strijder. Deze en gene 
zal ook bij de lezing van dit geschrift wellicht de gedachte voelen opkomen, 
dat bij Marcel de kerk ietwat aan de roomse kerk herinnert en een 
clerus met overheersende positie voor het geestesoog doet oprijzen. Als 
Marcel uitvoerig het voordragen - zij het lezen of memoreren - van 
geschreven preken ten enenmale verwerpt, omdat er bij dit systeem twee 
gevangenen zijn, n.l. de Heilige Geest, die niet werken kan, en de prediker, 
die geen werking van de Heilige Geest kan ondergaan, dan zal het sys
teem van Marcel - natuurlijk zich voorbereiden, maar dan ook de kansel 
op zonder papier en zondèr een gememoreerd schriftuur' - wel weinig 
bijval vinden in ons land - ik weet, dat grote Nederlandse predikers er 
mordicus tegen zijn -, maar vermoedelijk ook in Frankrijk. Het is de 
vraag, of Marcel, die zich, naar het schijnt ten onrechte, op de gedachten
gang van Matth. 10 17 en Mark. 13 : 9 beroept, niet over het doel 
heenschiet. 

* * * 
Mijn exposé gold, voor wat de tijd na de fusie betreft, tot dusver 

alleen de Eglise Réformée de France, waarin .de meeste protestanten in 
Frankrijk zijn verenigd. Maar daarnaast zijn als "églises réformées" in 
hoofdzaak nog de Eglises Réformées Evangéliques lndépendantes lIlI) te 
vermelden, die in 1938 niet met de fusie meegingen, terwijl de Fédération 
Protestante de France 34) - onder voorzitterschap van Ds Marc Boegner, 
de bekende, ook in de tweede oorlog zo verdienstelijke voorman van het 

32) De doop als sacrament van het genadeverbond, en: De actualiteit van de 
prediking. 

3l1) Gereformeerde Evangelische Onafhankelijke Kerken. 
34) Protestanfs Verbond van Frankrijk 

/' 
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Franse protestantisme, die ook in de fusie der gereformeerde kerken een 
grote rol gespeeld heeft - naast de verschillende groepen der Franse 
gereformeerde kerken volgens de Annuaire Protestant (1952) omvat: de 
Eglise E'lIangélique Luthérienne 35), de Methodisten, de Baptisten, de Mis
sion Populaire E'lIarngélique 36), de Union de l' Eglise E'lIangélique 3T), de 
Eglise E'lIangélique arménienne 38), en ten slotte de Nederlandse "reformés" 
in Frankrijk, waarbij ik voorts nog opmerk, dat in Parijs tal van diensten 
in vreemde talen plaats vinden (Engels, Spaans, Hongaars, Russisch, 
Roemeens, Scandinavisch). Maar ik laat dat verder rusten om mij in 
hoofdzaak te bepalen tot de onafhankelijke kerken, die naast de Eglise 
Réfbrmée de France zijn blijven bestaan: de Eglises Réformées, E'lIan
géliques IndéPendantes. Die onafhankelijk gebleven kerken, die enigszins 
zijn te vergelijken met die gereformeerde kerken in Nederland, die (maar 
om geheel andere redenen) met de vereniging van A en B in 1892 niet 
wilden meegaan en afzonderlijk (destijds soms onder letter C vermeld) 
bleven voortbestaan, worden vooral in het zuiden des lands gevonden. 

Wat wilden die Evangelisaben van het zuiden, die niet meegingen met 
de fusie 1938? Prof. Jean Cadier beoordeelt hen in zijn exposé voor de 
Wereldraad niet zeer wel'willend, als hij zegt, dat voor hen het gevaar 
van het modernisme gewichtiger was dan het goddelijk voornemen (inten
tiondivine), wat alleen kan betekenen, dat naar de mening van de voor
standers van de fusie (waaronder naast Ds Marc Boegner, jarenlang pre
sident der synode, ook Ds A. N. Bertrand), naar hun bekend was, de 
fusie, ook met de modernen, in het voornemen Gods lag. De mannen van 
het zuiden hebben het anders gezien. Zij hielden vast aan de geloofs
verklaring van 1872, tegen welke wel enkele bezwaren gelden, maar di~ 
boven de verklaring van 1938 de voorkeur verdient. Zij hadden er met 

" name bezwaar tegen, Ie dat de betekenis van het apostolicum in de ver
klaring van 1938 verzwakt was; 2e dat de formule inzake de Heilige 

. Schrift allerlei dwaalleringen toeliet. Voorts waren zij van oordeel, dat 
de praeambule, het niet nodig makende, dat candidaten tot de dienst 
zich aan de letter der formules van de. geloofsverklaring zouden 

. binden, afwijking daarvan met allerlei argumenten in de hand werkte. 
En bovendien achtten zij, dat de "discipline" - wij zouden spreken van 
een (beperkte) kerkenorde - inzake de benoeming van predikanten aan 
de autoriteit der plaatselijke kerken te kort deed, en te veel macht aan 
regionale predikanten (pasteurs-présidents) gaf, die tot een söort bisschop
pe~ werden gemaakt, en de toelating van leden tot de plaatselijke kerken 
veel te ruim stelde. Om die reden is men in het zuiden niet algemeen met 
de fusie medegegaan, maar hebben zich' een aantal kerken aldaar (nu 
met 60 predikantsplaatsen) als Eglises Réformées E'lIangéliqes de France 
geconstitueerd, aan welke naam zij in 1947 het woord "indépendantes" 
hebben moeten toevoegen bij de intrede in de F édération Protestante de 
Franc~. Deze kerken hebben haar "faculté libre de théologie protestante 
d' Aix en Provence". met Prof. Lamorte als doyen 38), van welke faculteit 

36) Evangelisch Lutherse Kerk. 
36) Evangelische Volkszending. 
31) Unie van de Evangelische Kerk. 
.aS) Evangeli~he Armeense Kerk. 
38) deken. 
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Prof. Cadier ietwat smalend zegt, ,dat zij pretenderen, in Aix en Provence 
de theologische faculteit van Montpellier voort te zetten. 

Uit de aard der zaak staan deze kerken dichter bij de Gereformeerde 
Kerken in Nederland dan de gefusioneerde. Vandaar, dat zij wèl, en de. 
Eglise Réformée de France niet yertegenwoordigd werden op de jongste 
synode dier Nederlandse kerken. Intussen was er één punt, waaromtrent 
ik meende te bevoegder plaatse een concrete vraag te moeten stellen, n.l. 
of er in deze kerken een systeem van tuchtoefening is. Daarop antwoordt 
men mij het volgende: "Wij hebben niet bepaald een systeem van cen
suur, de zeden betreffende. Evenwel, een dominee, die moreel te kort 
schiet, wordt door de commissies der synode berispt en kan door de 
kerkeraad geschrapt worden. Ten aanzien van de leer (au point de vue 
doctrina!) is het evenzo." 

* * * 
En nu een enkel woord over een van de minderheden, die ik tot dusver 

vrijwel verwaarloosde, het Nederlandse protestantse element in Frankrijk. 
De Annuaire Protestant vermeldt het in het kort onder het opschrift 
"eglises réformées pour les Hollandais résidant en France" 40), met een 
viertal predikanten van verschillende richting. De Nederlanders in 
Frankrijk wonen deels in en om Parijs en deels zeer verstrooid. In Parijs 
zijn er regelmatig godsdienstoefeningen - met name te van de Gere
formeerden, Ze van de Hervormden; 3e van Gereformeerden en Her
vormden samen (VHGK = Verenigde Hervormde Gereformeerde Kerk) 
en 4e van de Vrijzinni.gen - en evenzo (van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, classis Dordrecht) in Sens (Yonne), 113 km ten oosten 
van Parijs, een rayon, waar veel Nederlanders zijn, van welke som
migen echter tot 70 km toe moeten rijden om 's Zondags in de kerk 
te komen.' De Nederlandse protestanten in Frankrijk zullen hun Neder
landse karakter bezwaarlijk door de generaties heen kunnen handhaven 
en in principe zullen zij evenals de Franse protestanten in de verstrooiing 
een harde dobber hebben om hun geloof als levende kracht te 'behouden. 
De Nederlanders hebben ten deze echter iets voor boven de Franse 
protestanten: zij hebben een - iaat ons hopen onverwoestbare - tra
ditie van huiselijke godsdienstoefening, bestaande in geregelde bijbel
lezing en geregeld gebed aan de huiselijke dis. De Nederlanders hebben 
nog iets voor: het bezit van een eigen christelijke school (EctJle Théodore 
de Bèze te Paron bij Sens), die het devies zal kunnen bevestigen, dat de 
school de voorhof van de kerk is. 

Intussen moet ik de zaak van de Nederlanders nog vanuiLeen ander 
oogpunt bezien, namelijk van uit het standpunt van de Nederlanders, die, 
hetzij in Frankrijk zelf, hetzij van Nederland uit, invloeden van het 
Nederlandse, met name het gereformeerde protestantisme, op het Franse 
protestantisme willen doen uitgaan. Daartoe wil men de school te Paron 
doen dienen - een dienst, die de school zelf automatisch verricht, door
dat zij Franse kinderen tot zich trekt - terwijl men het apparaat van de 
Beza-school wil benutten voor conferenties, waaraan Nederlandse en Franse 
predikanten, leraren en anderen deelnemen. Dit streven moet in principe 
toegejuicht worden, maar men diene zich aan het Franse protestantisme 

40) Gereformeerde Kerken voor de in Frankrijk woonachtige Nederlanders. 
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niet aan als vertegenwoordiger van een Nederlands protestantisme, dat 
zoveel uitnemender zou zijn dan het Franse, en men zij steeds indachtig 
dat het Franse protestantisme altijd een élite was en nog is, met een vroom
heid en beschaving, die zeker niet voor de Nederlandse onderdoen: naar 
Parijs mag men Frankrijk niet beoordelen, want Parijs, dat de vreem
deling, ook de Nederlander, kent is het eigenlijke Parijs van de Fransen 
niet, ook van de betrekkelijk -weinige nog overgebleven echte, ouder
wetse, degelijke hugenoten niet, en: Parijs is Frankrijk niet, het Frankrijk 
van de Protestanten, die meer samenwonen in uitmiddelpuntige gebieden, 
met name aan de Duits-Zwitserse grens, in het zuiden (Nîmes-Montpellier) 
en in het westen (La Rochelle). Helaas moet van Nederlandse zijde ook 
bedacht worden, dat, terwijl men in Frankrijk tot een fusie van protes
.tantse kerken gekomen is, die, ook naar mijn bescheiden mening, ernstig 
bezwaar ontmoet, ons Nederlandse protestantisme aan het tegenoverge
stelde euvel lijdt, het beeld vertonende van een protestantisme, dat zo
danig verscheurd is, dat men er slechts met groot harteleed, met een 
blOedend. hart, aart denken kan. 

oe: ... 
::: 

Ik moge mij, om'de zaken zo duidelijk mogelijk te maken, een terugblik 
veroorloven eu aan het gebodene nog iets toevoegen. 

1. Terugblik. Alle protestantse kerken in Frankrijk zijn saamgevat 
in de Fédération protestante de France. Deze is verdeeld in acht hoofd
groepen, die ik hiervoor alle vermeldde, maar waarvan ik er slechts 
twee besprak, namelijk: 

A. hoofdgroep Eglises réformées (in het meervoud) en daarvan de 
ondergroepen : 

a. Eglise réformée (enkelvoud) de France en 
b. Eglises réformées évangéliques indéPendantes, en 
B. hoofdgroep Eglises réformées pour Hollandais. 
Dat zijn de drie hoofd-, resp.' ondergroepen, die in ons land in het 

centrum der belangstelling voor het Franse protestantisme staan. Maar 
aangezien verschillende onzer mannen regelmatig voor internationale con
ferenties naar Straatsburg gaan, rijst er belangstelling voor het protes
tantisme in de Elzas. Vandaar: 

Il. Toevoeging. In de Elzas hebben wij in hoofdzaak: 
a. de Eglise ,-éfo,-mée d' Alsace et de Lorraine, ondergroep van de. 

hoofdgroep Eglises ,-éformées, welke kerk van Elzas-Lotharingen, onder' 
een bijzonder regime staande (z.g. concordaats-verhouding) van grote be
tekenis is: het protestantisme is hier procentsgewijze belangrijker dan in 
overig Frankrijk; en 

b. de hoofdgroep Eglise évangélique Luthérienne, de, zoveel 'mij 
bekend, Frans georiënteerde Franse Lutherse kerk, die haar centra, be
halve in de Elzas, in het gebied van Monbéliard heeft, en in Parijs, waar 
zij belangrijk is. In getalsterkte is zij de tweede, dus onmiddellijk 
komende na de Eglise Réformée de France. Sedert de Franse Revolutie 
heeft zij op het Franse protestantisme grote invlOed uitgeoefend. De 
Elzas alleen omvat meer dan een vierde van alle Franse protestanten. 
De wens, dat na de (tweede) wereldoorlog het speciale regime, waaronder 
de kerk hier leeft, zou mogen worden prijsgegeven, is niet verwezenlijkt 
geworden. 
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Ten slotte: de Presbyterain Alliance 41), die in de Elzas, althans in 
Straatsburg, nog vertegenwoordigd is, vermeld ik, maar laat hem verder 
buiten beschouwing. 

'" '" '" Hoewel ik meen, dat de vorenstaande historische uiteenzetting ook ruïm-
schoots licht verspreidt over het hedendaagse Franse protestantisme, is 
het toch wel gewenst, op enkele punten, waarvoor in Nederland grote 
belangstelling bestaat, nog nader in te gaan, met name de quaestie van 
de politiek en van de school. Ik zal daarover de Fransen zelf laten spre
ken. In 1945 is door Marc Boegner, president van~de Fédération Protes
tante de France) en door André Siegfried van de Académie Française, 
een bekend schijver, met medewerking van 14 andere deskundigen een 
boek uitgegeven 42), getiteld Protestantisme Français, waarin het Franse 
protestantisme van alle kanten bezien wordt. Van alle kanten? Voor 
Frans begrip wel, voor Nederlands begrip niet. Er ontbreekt een artikel 
over het Franse protestantisme en de politiek in, maar ik kan uit wat ik 
hier verder kortweg de bundel zal noemen, wel een bloemlezing over de 
politiek maken. Er ontbreekt ook een artikel over het Franse protestan
tisme en de schoolquaestie in, waarvoor - ik kan dit vrijwel zonder 
overdrijving zeggen - het Franse protestantisme nauwelijks of geen 
belangstelling heeft, maar ik zal dáárover moeten spreken, dan maar 
buiten de bundel om. 

Het komt mij het beste voor, uit de bundel (met naam en toenaam) 
en daarbuiten (anoniem) een aantal getuigen op te roepen, die de zienswijze 
van het Franse protestantisme op het gebied van de politiek en de school 
met gezag kunnen vertolken. 

'" '" '" De eerste getuige die ik oproep 43), is de genoemde André Siegfried, die 
in de bundel een opstel geschreven heeft over de protestantse groep in 
de Cevennen, waar men nog de lucht van de 16e eeuw inademt. Onder 
de invloed van de oude Albigenzen en Waldenzen is onder de protéstanten 
van de Cevennen een instinkt van verzet tegen het publiek gezag ontstaan, 
welk instinkt misschien het kenmerkende van hun natuur is. In de 18e 
eeuw is het protestantisme van het zuiden (dit slaat niet op Nimes en 
omgeving) liberaal, rationalistisch, deistisch getint. Zelfs de predikanten 
glijden af naar een religie, die vooral moreel en humanitair is. De dri~ 
kenmerken zijn: een streng moralisme, een veelal overspannen profetisme, 
het genoemde instinkt van verzet. Op een muur van de kerker in de 
toren van Aigues Mortes krast een eindeloos opgesloten. protestant: "Re
sister", zich verzetten. De religie neemt een politiek karakter aan, dát 
van verdediging van het individu tegen de tyrannie van de staat. Zo is 
de protestant van nature, bijna noodzakelijker wijze, aanhanger van de 
Franse Revolutie, vijand van het oude régime en in het algemeen, van 
elke vorm, welke ook, van "reactie", bij wijze van traditie man van links. 
In de politiek in het algemeen is er aansluiting bij het radicalisme, op 

4'1) Presbyteriaans verbond. 
42) In een serie Présences (aanwezigheden of: tegenwoordigheden), uitgegeven bij de 

Librairie PIon in Parijs. 
43) Ik vertaal zo getrouw mogelijk, maar laat, kortheidshalve, de Franse tekst achter-

wege. \ 
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sociaal terrein meer bij het socialisme en ~n zeker communisme (weer 
niet in Nîmes en omgeving, het land van protestantse "bourgeoisie"). 
Zo blijven de dingen ook na de Revolutie. De afstammelingen van de ver
yolgden vrezen altijd een terugkeer van de oude toestanden. Er blijft 
altijd een gevoel van dankbaarheid voor de Revolutie bestaan. en ,iedere 
dreiging, hoe ver verwijderd ook, van "reactie" werpt de protestanten 
in het grote kielzog (Ie grand sillage) van 1789. Zo is er een zeker pro
testantisme van uiterst links. Een protestant, gelovig of niet-gelovig, ~is 
vanzelf een strijder van links en het omgekeerde (dw.z. de strijder van links 
is protestant) is bijna ook waar. Op de lijsten van de strijdende (militants) 
zijn no 1, no 2 en no 3 protestanten ... trots, protestant te zijn. Zelfs de 
dominé: de traditie van het oude gilde van dominees, uit de 1ge eeuw 
voortgekomen, is klaar en duidelijk een traditie van linkS'. Samenvattend 
kan men zeggen, dat in de lande oe protestantse (burgerlijke) gemeenten 
(die zijn er in sommige streken als de Cevennen, waar het protestantisme 
geen minderheid is) links zijn en de roomse gemeenten rechts. Een pro
testantse patroon in zo'n protestantse gemeente zal hoogstens een beetje 
aarzelen, ziende op het Russische .communisme. 

Er zijn gezaghebbende mannen, die Siegfried enigszins eenzijdig vinden. 
Het moge waar zijn, maar een tweede getuige, die ik uit de gezaghebbende, 
bijna officiële bundel van het Franse protestantisme oproep, is niet minder 
kras in zijn uitspraken. Het is Pierre Chazel, die schrijft over "le génie 
français" 44) en het protestantisme in het tegenwoordige Frankrijk. Hij 
begint met aan te nemen, dat ieder de warmte kent, waarmee de pro
testanten aan de Revolutie deelnamen. N ergens ontwaart men iets 
van een eigen noot, die zij deden horen. Hun stem was hevig, 
maar verloor zich in het eenstemmig enthousiasme der anderen. 
Rabatit de St Etienne, zoon van de grote prediker der woestijn, Paul 
Rabaut, schijnt zijn theologie aan de grote Encyclopédie der Franse 
wijsgeren ontleend te hebb~n. Hij gelooft in de vooruitgang. Dogmatische 

. geschillen kunnen die slechts vertragen. Van de volken met één boek 
,(als de Bijbel) is - naar St Etienne meent - niet de minste vooruit-
gang te wachten, want hun priesters worden nooit tegengesproken en 
hebben altijd gelijk. Zo heeft het protestantisme -aldus Chazel - alle 
mythen der eeuw overgenomen: echt Frans en kinderen van hun tijd, 
luisteren de protestanten liefst naar Montesquieu,' Rousseau, Lafayette. 
Chazel citeert met instemming een Engels schrijver, die gezegd heeft, 
dat men verzekeren mag, dat de religie der protestanten geen enkel aan
deel gehad heeft in hun politieke opvattingen. Dit protestantisme, zo gaat 
Chazel voort, geeft aan de jonge republiek een mystiek, bouwt bruggen 
waarop de moderne geest zich aan de godsdienstige traditie kan paren, 
keert de rug toe aan Calvijn, verliest het contact met de Openbaring. 
Van de Openbaring blijft alleen de wet der liefde over. Onder invloed 
der evolutie-gedachte worden alle dogma's, het een na het ander, ver
gruisd onder langdurige druk van de rede. Hoezeer deze dingen door
gewerkt hebben toont Chazel aan door verwijzing naar de ook in ons 
land bekende en vaak genoemde protestantse Gide, die, naar de schrijver 
zegt, zijn "immoralisme" uit het evangelie zelf haalt en die aan het pro-

44) de Franse geest. 
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testantisme hecht door zijn ontkenningen en zelfs zijn verzet (révoltes). 
De derde getuige, die ik oproep, is Yann Roullet, die in de bundel 

schrijft over de "ontdekking van een parochie". in onze tijd en wiens 
artikel niet opwekkender is. Hij introduceert een oude man, die hem 
zijn gedachten uiteenzet. Als ieder is hij protestant, maar als ieder doet 
hij er practisch niet aan (il ne pratique pas). Die oude man is daar trots 
op. Het is het liberale protestantisme, dat het land gevormd heeft. Be
halve een kleine kerk geloven de christenen, en zij vóór alle anderen, 
alleen maar in "God". Maar dat woord "God" is gedevalueerd. Het 
verplicht niemand en tot niets. Geen Bijbel, dus ook geen Christus heeft 
men meer. Vijftig jaar geleden ging men nog naar de kerk; maar nu 
komen zelfs de meest trouwen er niet toe, ook maar een deel van de 
Zondag voor God en dus ook voor zich zelf te houden. Gescheiden 
van God, is heden ten dage de mens ook van zijn medemensen gescheiden. 
Afgezien ván het gezin is er geen gemeenschap meer. Alles verzinkt in 
stilzwijgen. Alleen de kerk bond,de mens aan zijn broeder. Maar de 
kerk gaat onder: het is niet meer de kerk van de stad (cité), maar een 
sekte. Thans is - aldus Roullet - in mijn gemeente de mens eenzaam. 
Evenals de religie in een heidens land, bij de primitieve volken, beperkt 
het christendom zich voor de meesten tot de doop (en deze is zeldzaam I) 
en tot de begrafenissen. Het evangelie sleept zich voort van begrafenis 
tot begrafenis, van redevoering tot redevoering, van dodenakker tot 
dodenakker. Maar hoe de menigte te bereiken? Hoe in grote trekken 
de levende leer van de troost in Christus aaI!- deze christenen te brengen, 
die heidenen zijn geworden? Van het christendom is niets overgebleven 
dan een gemeente, die bijna helemaal uit vrouwen bestaat. Dit sedert 150 
jaar zacht (mollement) ingeslapen christendom moet langzaam herbouwd 
worden. Zo niet, hoe is d~ de kerk een oppervlakkig huidje, spoor van 
een nagel op een blad papier 1 Lichte verschijning, die snel vervluchtigt, 
klein licht, dansende aan de oppervlakte van onszelf, aan de oppervlakte 
van het land, maar geen inwendig vuur, geen ontvlambare massa in de 
harten: zo is de kerk heden, zo is, zegt Roullet, mijn parochie. 

* * * 
Ik zou zulke vernietigende dingen, hoezeer ze met mijn ervaringen en 

mijn inzichten overeenstemmen, niet hebben durven neerschrijven, maar 
het zijn Franse protestanten, die ze zeggen e~ daarom waag ik het, ze 
hier weer te geven. Maar laat mij nog twee' getuigen citeren, één, van I 

de grote Eglise réformée de France, één van de Eglise lndéPendantes 
(hoofdzakelijk in het zuiden), twee gezaghebbende mannen, wier ge
voelen ik persoonlijk gevraagd heb. Ziehier hun gevoelen, zeer kort ge
resumeerd, maar zeer concreet. 

Het is juist - aldus mijn eerste, getuige - dat een groot deel der 
Franse protestanten èn de resultaten èn de principes van de Revolutie 
van 1789 hebben toegejuicht. De meest aannemelijke verklaring hiervan 
is, 'dat de prot~stanten, die de slachtof~ers geweest zijn van de onver
draagzaamheid, tegenover hen uitgeoefend hetzij door de monarchie, 
hetzij door het klerikale katholicisme, de weldaden hebben toegejuicht 
vap een regime, dat de vrijheid van geweten bracht en de staat niet langer 
onderwierp aan het ultramontaanse klerikalisme. Het is niet mogelijk, te 
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zeggen, hoe heden ten dage de positie der Franse protestanten in de strijd 
der politieke partijen in den lande is. De indruk is dat ze in alle partijen 
te vinden zijn, maar bewijs daarvoor kan niet geleverd worden. Overigens 
is hun getal zó klein, dat het geen grote invloed kan hebben op het kie
zercorps, behalve in enige plaatsen, waar een protestantse meerderheid is. 

Er zijn zeker in Frankrijk - aldus mijn andere getuige - vele pro
testanten, die, uit antimonarchale reactie en sympathie voor ieder sociaal
vooruitstrevende beweging, de beginselen van de Franse Revolutie aan
hangen. Dit is gelukkig niet het geval met alle protestanten. Zij, die 
gewend ,zijn, hun geloof door te denken (penser leur foi), zij, die de 
calvinistische beginselen begrepen hebben, zij wie geen partijgeest ver
blindt, verwarren de resultaten van 1789 niet met de beginselen van 1789. 
Zij danken God, dat Hij hen bevrijd heeft van de vervolgingen en van 
het eeuwenlange ostracisme 411) van het romanisme en het koninklijk ab
solutisme, maar zij kunnen zich niet verenigen met het heidense humanisme 
van 1789 en de collectivistische tyrannie, die het begeleid heeft. Er zijn, 
in het bijzonder in de Eglises Réformées Evangéliques IndéPendantes 
dominees en gemeenteleden, die weten, dat de beginselen van het calvi-
nisme zich verzetten tegen die van de Franse Revolutie. '" 

Dat klinkt iets gunstiger dan de andere getuigenissen. Maar het vervolg 
is niet bemoedigend. In principe staan de protestanten, zo zegt mijn 
getuige, bekend als. repuólikeinse socialisten; zeer weinigen zijn bepaald 
royalisten. Maar· het protestantisme, minderheid in het volk, moge een 
morele invloed uitoefenen, het weigert, officiële politiek te voeren. Over 
twee grote partijen schijnen de protestantse kiezers te zijn verdeeld: de 
radicaal-socialisten en de socialisten, terwijl enige weinige protestantse 
kiezers Gaullisten, of christendemocraten, of royalisten zijn. 

* • * 
Het oordeel van al mijn getuigen - en ik heb er nog meer gehoord, 

dan ik vermeldde, maar hun oordeel lag minder precies geformuleerd voor 
mij, waarom ik hen niet heb geciteerd - het oordeel van al mijn getui
gen komt hierin volkomen overeen, dat het Franse protestantisme politiek 
als niet-bestaand kan worden aangemerkt. Onder die omstandigheden kan 
ook ten aanzien van het schoolvraagstuk niets verwacht worden. Laat mij, 
om de zaak duidelijk te maken, haar ietwat ver ophalen. Tot 1882 be
stond de vrije school van roomsen en protestanten, die door de staat be
taald werd. In genoemd jaar kwam echter een wet tot stand waaraan de 
naam van Minister Jules Ferry verbonden is, welke wet alle subsidiën aan 
de vrije school ophief en de "école laique", de leken school - neutrale 
school, zouden wij zeggen - instelde, die voor alle kinderen geschikt zou 
zijn: in elke gemeente moest zo'n school zijn. De roomsen hebben hun 
. scholen voortgezet, de protestanten hebben de meeste hunner scholen aan 
de staat C?vergedaan: sedert dien is de vrije protestantse school zo goed als 
totaal uitgestorven. Ons Nederlanders komt dat vreemd voor, maar men 
moet de toestand van het Franse protestantisme in het oog houden, 
zoals dat hiervoor door "kroongetuigen" getekend werd, en moet bedenken, 
dat voor het Franse protestantisme het rooms-katholicisme ,,(staats)vijand 
nummer één" was (en is): het rooms-katholicisme heeft in Frankrijk -

,41'1) sèhervengericht. hier: uitsluiting. 
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heel anders dan in ons land - het protestantisme vernietigd, zodat er maar 
een schamele rest van overgebleven is! Volgens een Frans getuige was 
men in protestantse kring met de neutraliteit van de staatsschool eerst wel 
tevreden; later (omstreeks 1910) had men nogal bedenkingen; maar nt1 
is het weer beter. Intussen is men in 1951 in Frankrijk enigszins op zijn 
schreden teruggekeerd en is een wet Barangé tot stand gekomen, welke 
aan de vrije school een verkapt subsidie toekent(dat niet zo genoemd wordt) 
van ± 3000 frs. (+ 30 gulden) per kind en per jaar. Voor de paar over
gebleven protestantse vrije scholen (ook voor Paron) een peulschilletje, 
voor de roomsen met hun vele scholen in totaal toch weer een hele som. Mijn 
getuige uit de grote Eglise Réformée zegt, dat er op schoolgebied onder 
de protestanten geen u~animiteit is. Hij meent te kunnen zeggen, dat, be
halve in de Elzas, waar een bijzonder regime heerst, de meerderheid naar de 
neutrale staatsschool overhelt en het subsidie veroordeelt en weigert, maar 
het komt hem voor, dat er tegenwoordig tamelijk velen zijn, die er enigs
zins anders over denken. Mijn getuige uit de kleine groep der onàfhan
kelijke kerken zegt eveneens, dat in het algemeen de protestanten - die 
altijd de geheime invloed van de rooms-katholieke clerus in inmenging van 
de staat in schoolzaken vrezen - tegenstanders zijn van een overeenkomst 
met de staat en geen enkele subsidie verlangen. Letterlijk: "zij nemen aan 
wat de staat hun geeft, maar vragen niets en wensen niet véél". Om een 
stemmingsbeeld te tekenen moge ik een geval verm<!lden, dat men mij 
vertelde, van een christelijke onderwijzeres aan een staatsschool, die met 
haar collega's in staking ging om te protesteren tegen de wet Barangé, 
omdat deze de roomsen ten goede komt. 

* • 
* 

Het beeld, dat ik van het Franse protestantisme heb moeten tekenen, 
is ongunstiger gewo.rden dan ik zelf heb kunnen voorzien. Daarom heb 
ik, vooral in het tweede deel, in hoofdzaak dit protestantisme zelve aan het 
woord gelaten. Ten besluite moge, om ons te bemoedigen voor de toekomst, 
nog eenmaal aan een Frans protestant het woord worden gegeven, nu aan 
Prof. Jean Cadier, reeds eerder genoemd, die in de meervermelde bundel 
een artikel heeft geschreven over "de calvinistische traditie". Hij zet daarin 
uiteen, dat Calvijn in de 16e eeuw onbetwist de meester (Ie maître incon
testé) van de protestantse theologie in de Franse taal is; dat de bibliotheek 
van dominee Paul Rabaut, de prediker in de woestijn, nog volkomen cal
vinistisch was; maar dat omstreeks de tijd van zijn dood op het schavot 
(1793) enige dominees hun geloof verloochenen en de heilige vaten (coupes 
sacrées) van hun kerk aan de godin der rede als offer aanbieden; en dat 
het dit vervolgde en uitgeputte protestantisme is, dat Napoleon met de 
bepalingen van een concordaat gaat reglementeren 46). Dat is de tijd van 
de grote verbreking (la grande' cassure ) van het protestantisme. Cadier 
ziet voorts grote invloed van Wesley, zijns inziens in zekere zin de vader 
van het moderne protestantisme, èn de breuk met de calvinistische traditie. 
Maar in de tweede helft der 1ge eeuw ziet ook hij wat wij hierboven 
signaleerden: een nieuwe documentatie van het Franse protestantisme 
in calvinistische zin, terwijl zijns inziens het protestantisme voorshands 

418) Er staat: caporaliser, wat eigenlijk terroriseren met behulp van de militaire 
_ macht is. 
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nog bijna volkomen verwijderd 'is van de gereformeerde traditie. Maar 
dan komt toch - om theologische, profetische en spirituele redenen, en 
Cadier noemt Barth onder de profeten - dan komt toch de terugkeer 
tot Calvijn, een nieuwe invloed van Calvijn's leerstellingen, welke invloed 
de protestantse gedachte gedurende de laatste twee decenniën diepgaand 
gewijzigd heeft. Het is een terugkeer van het protestantisme tot zijn diepe 
bronnen en zijn authentieke boodschap. Calvijn is, zegt Cadier, op het 
ogenblik bijna evenzeer als in de 16e en de 17e eeuw onbetwist de meester 
van de protestantse gedachte. En voor de verdere ontwikkeling in deze 
zin, voor tèrugkeer tot de eeuwenoude leer, verwacht hij veel van Calvijn 
zelf als gids. 

Hiervoor heb ik getuigen geciteerd, van welke ik hoop, dat zij een ietwat 
te somber beeld van het Franse protestantisme gegeven hebben - van 
getuige Cadier vrees Ik, dat hij de zaken enigszins te gunstig ziet. 

Geve God, dat die hoop bevestigd en die vrees beschaamd worde. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DB. E. DIEMER 

,/ . Nog niet is het begin van dit tweemaandelijks binnenlands overzicht 
zo moeilijk geweest als nu. We bladerden in de legger van de krant; de 
legger is de kartonnen band, waarin op het krantenbureau dagelijks de 
bladen worden bij geplakt. We begonnen met de eerste dagen van Januari 
en zagen zo het publieke leven nog eens aan ons voorbijglijden. Daar 
waren ze weer: de nieuwjaarsredevoeringen van de burgemeesters, het 
rumoer rondom de ontsnapping van zeven oorlogsmisdadigers uit Breda, 
het gesputter om een tol bij Warmond, de verwikkelingen met "De Omme
landen", en wat niet al meer aan binnenlands, maar oÓk aan buitenlands 
nieuws. En naarmate bij het bladeren in de krantenlegger de Januari
maand voortgleed, groeide in ons een vreemde beklemming. Want we 
wisten: straks moet het komen I En plotseling ook was het er, waren er 

. de koppen over volle breedte, in enkele woorden samenballend dat zich 
over wijde delen van ons land een ramp had voltrok 'ken van ontzagwek
kende draagwijdte. Daar waren ze ook, de foto's van vernielde dijken, 
van berooide mensen, van smartelijk vertrokken gezichten, van iets van 
een glimlach ook na een moeilijke redding. 

"De wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde." 
Zo staat het er in de onopgesmukte taal van Mozes' eerste boek. Sedert 
Noach en s~ert Mozes had het mensdom het ver gebracht. Zekerheid 
had zich op zekerheid gestapeld en ook in N eêr1ands lage polders waande 
men zich veilig. Maar ook ditmaal gold het: de wateren namen de over
hand en zij vermeerderden zeer. 

t . Achteraf verstaat men de beklemming, die het simpele bladeren in zo'n 
krantenlegger moet opwekken. Want toegegeven, het was een combinatie 
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van allerhande ongunstige factoren, die hier in het spel was. Er was 
storm uit een verkeerde hoek, er was springtij, en men meende al te kun
nen berekenen, dat zulk een combinatie zich slechts eens in een periode van 
eeuwen zal voordoen. Maar wat betekent dat anders, dan dat ditzelfde ook 
had kunnen gebeuren op elk moment, elk willekeurig ogenblik dat men 
zich denken kan? Het leven in ons goede land met al zijn zekerheden 
bleek duidelijker dan ooit te zijn geweest, eeuwenlang te zijn geweest, 
een leven op de rand van het gevaar. In de Januari-maand glijdt het 
nog voort met allerlei waarover men zich kan druk maken of ook niet 
en dan op die eerste dag van Februari, in het duister van de nacht, rijst 
daar het water en wil niet meer zakken, het tast langs de dijken en zoekt 
zwakke steêën; kan het aan de voorzijde niet binnenglippen, dan verrast 
het aan de achterzij, en straks zien honderden het verbijsterend als een 
muur op zich afkomen. In die nacht namen de wateren de overhand. 

Te beklagen waren de slachtoffers. Maar wellicht nog meer te be
klagen waren diegenen, die in het bruisen van dit water niet beluisterden 
de Stem van Hem, aan Wie ook deze wateren gehoorzaam waren. Er 
ging een roep om verootmoediging door heel het land en op de eerste 
Zondag na de ramp waren de bedehuizen overvol om op het machtige 
Woord van God het stamelend menselijk antwoord te geven. 

We bladeren nog wat in de kranten van die eerste Februari-dagen en 
kijken nog eens in de verhalen van menselijk leed, van menselijk zwoe
g~n, van menselijk zorgen. Een heel enkele maal lijken die verhálen 
wat druk, maar wie zelf iets van de ellende heeft aanschouwd, wie zelf, 
staande op een dijk, heeft overzien de wijde watervlakten met hier en 
daar moeizaam daarbovenuit komend de nok van een dak, die weet dat 
de werkelijkheid nog altijd erger was en die verstaat het, dat tegenover 
zoveel verdriet ook de verslaggevers zich een zekere ingetogenheid en 
"sQberheid hebben opgelegd. 

Maar ook - de waterstroom wekte een tegenstroom. Wat is er deze 
week niet betoond aan medeleven! En dat nationaal zowel als inter
nationaal. Het scheen wel een edele wedren, waarin niemand wilde achter
blijven. De watersnood bleef de aandacht opeisen, en dat volop. Alles 
kwam te staan in het teken van hulp en herstel. Er openbaarde zich een 
eendracht, waarvan slechts de communisten zich afzonderden. 

Voor de regering waren het uitermate moeilijke weken, die nu aan
braken. Maar zij verwierf het vertrouwen, dat zij doen zou wat er ge
daan moest worden. De socialistische partijpers schreef het onomwonden 
na de ministeriële vertogen in de Kamer van Honderd: "De wijze waar
-op de minister van Verkeer en Waterstaat, Mr Algera, de Kamèr te 
woord heeft gestaan, geeft hem het recht op ons vertrouwen." Maar wat 
kwam er een last op zijn 'schouders te rusten! Wellicht meer dan bij een 
van zijn ambtgenoten het geval was. Een commissie werd iq het leven 
geroepen, die het nu wel uitermate actuele vraagstuk van de waterkering 
zou gaan bestuderen. De knapste koppen op waterstaatkundig gebied 
kregen er in zitting of zouden op andere wijze in deze arbeid worden be
trokken. En intussen was .daar het \verk aan het dadelijk herstel van 
dijken, die wonden vertoonden bij tienucllen, gaten die bij elke vloed 
nog gapender werden. 

We laten dit alles verder rusten thans, omdat het ons nog te zeer 
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bekend is. Moeizaam had ons land zich aanvankelijk uit de gevolgen van 
oorlog en bezetting opgericht. Nog slechts luttele dagen tevoren had 
het aan de helpers van over de Oceaan medegedeeld, dat het· meende nu 
wel op eigen benen te kunnen staan. En zie, daar was deze nieuwè ramp, 
waarvan de schade aan land, aan huizen, aan vee, aan dijkherstel zich 
nog nauwelijks ramen laat tenzij dan in globale cijfers als van een 
milliard. 

* • 
* 

Maar het leven ging door. Het had in Januari de vergaderingen ge-
bracht en de congressen, de gewone verschijnselen en de minder ge

'wone, en zo gebeurde het ook langzamerhand naarmate de Februari
maand vorderde. In een overzicht als dit mag ook van dit meer "gewone" 
een en ander niet ontbreken. 

In Januari was daar nog het rumoer om de uitbreking uit de Bredase 
strafgevangenis van de zeven oorlogsmisdadigers. De heren hadden hun 
kansen wel benut en weinige uren na hun vlucht wisten ze de Duitse 
grens reeds te bereiken en te overschrijden. Daarmede begonnen inter
nationale verwikkelingen. Wijst deze lieden uit, zo kwam het Nederlandse 
verzoek te luid~n, nog wel op Duits advies. Maar van uitwijzing kwam 
niets, ook niet voor wat betreft de man die - een uitzondering - al 
vlug gepakt werd. Nederland doet verstandiger, uitlevering te vragen, zo 
ging toen de Duitse boodschap luiden. Dat wees al op de moeilijkheden, 
waarvoor de Duitse regering zich geplaatst voelde. Immers, uitlevering 
is niet allereerst een zaak van de Duitse regering, maar van de Duitse 
rechters en dus betekende de Duitse verwijzing naar de uitlevering een 
tbegeven van eigen zwakte tegenover de wensen van velen in Duitsland, 
velen bij wie nog iets van sympathie voor deze vluchtelingen bleek te 
leven. Een trieste geschiedenis al-met-al en voor minister Donker niet 
gemakkelijk. Hij kon nochtans in de Eerste Kamer een vertoog hou
den, dat het senatoriale vertrouwen in hein schraagde, al moest hij ge
wagen van een ganse reeks van feilen en fouten, waarvan de zeven al 
te gretig hadden geprofiteerd. 

Ganse discussies zijn er hier en daar nog op gevolgd over het nieuwe 
systeem, in de gevangenissell gevólgd. Maar het ontvluchten van de zeven 
had met dit systeem tenslotte niet zo bijster veel uitstaande, of het 
moest zijn, dat het nieuwe systeem alleen bij een krachtig bewind slagen 
kan. Wie aan de aan zijn toezicht toevertrouwden vrijheden wil veroor
loven, moet sterk genoeg zijn om zich dat te permitteren. 

Noemen wij nog enkele gebeurtenissen in willekeurige volgorde. De 
. zaak-Hardegarijp, de schoolkwestie die zozeer veler gemoederen in be
weging had gebracht, kwam in zoverre tot een afsluiting, dat de Kroon 
het beroep tegen schoolstichting verwierp. In Hardegarijp komt dus de 
christelijke school, om de wenselijkheid en noodzakelijkheid waarvan zo 
felle strijd gestreden was. 

In de nog altijd voortdurende verwikkelingen rondom de thans wel aan 
ieder bekende Groningse onderneming "De Ommelanden" bood het Chris
telijk Nationaal Vakverbond zijn bemiddeling aan tot het in het leven 
roepen van een arbitragecommissie. De bemiddeling werd aanvaard en 
de commissie is er. Het initiatief van het C. N. V. verdient waardering. 
Bij sociale strijd is uiteindelijk niemand gebaat. 
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Deze maanden . waren ook maanden. van herdenken. De Christelijke. 
Emigratie Centrale bestond. een kwart eeuwen bij het jubileum be
ijverden velen zich, zowel uit officiële kring als uit de kringen der meer 
rechtstreeks gegadigden, van hun erkentelijkheid voor de hier verrichte 
arbeid te gewagen. 

Er was ook de herdenking van de Spoorwegstaking van voor een halve 
eeuwen lange artikelen in weekblad en krant gaven ook de velen onder 
ons, die aan dit alles geen herinnering meer hebben, een inzicht in wat 
zich toen heeft voorgedaan. Er is sedert een halve eeuw verstreken -
voor sommige socialisten blijkbaar nog te weinig om van de gebeurtenissen 
uit 1903 de nodige afstand te nemen. 

Dan was het een halve eeuw geleden, dat Schaepman stierf, de man, 
met wie en met Lohman Kuyper de gedachte aan een coalitie realiseerde. 
In eigen kring is de waardering voor Schaepman niet altijd onverdeeld 
geweest, maar thans klonk uit de Roomse hoek toch wel een eenparige 
stem van lof en van hulde. In hem werd een man herdacht,. die in de 
staatkundige ontwikkeling· van ons land gedurende de laatste eeuw een 
belangrijke plaats heeft ingenomen. 

Triest was de afloop, die de zaak-Vrijman in deze maanden heeft 
gehad. Deze oud-rijksbouwmeester voelde zich - reeds lang geleden -
van de zijde der overheid onrecht aangedaan en lang was. de strijd, 
die hij voerde om rechtsherstel. De Eerste Kamer bleek nu bereid, een 
uitspraak te doen, waarin ten dele aan de grieven van de heer Vrijman, . 
inmiddels 87 jaren oud, zou worden tegemoet gekomen. Helaas moest 
juist in die dagen blijken, dat de rechtzoekende in de jaren der bezetting 
heul had gezocht bij de vijand en dat nog wel op zeer stuitende wijze. 
Geen wonder, dat de Kamer van Vijftig nu verder ook haar handen van 
hem aftrok. Het sierde hem, dat hij voor zijn vreemd gedrag om ver
ontschuldiging vroeg, daarbij clementie inroepend wegens zijn leeftijd. 

De Generale Synode der Gereformeerde Kerken zette zich in de 
Januari-maand onder meer aan een bespreking van het bekende artikel 36 
van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, een artikel dat reeds zo vaak van 
zich deed spreken. Men bleek wel voor wijziging te gevoelen, maar stelde 
er prij s op, contact te zoeken met andere kerken, die eveneens de N eder
landse Geloofsbelijdenis als confessie hebben aanvaard. We zullen er dus 
nog wel meer van horen. c 

In Dr Van Baal, het a. r. Kamerlid, kreeg Nieuw-Guinea een nieuwe 
gouverneur. Gelukwensen zijn hier op hun plaats, in het bijzonder aan 
Nieuw-Guinea zelf. Op gelukwensen zal de a. r. Kamerfractie vermoe
delijk geen aanspraak willen. maken; daarvoor verliest zij in Dr Van Baal 
te zeer een gewaardeerd lid. Trouwens, in hem verliest de Kamer een 
man, die zich in korte tijd bij velen gezag had verworven om zijn des
kundigheid in Nieuw-guinese aangelegenheden. Maar we zullen goed 
doen, boven het verdriet van Kamerfractie en van Kamer onze geluk
wensen aan Nieuw-Guinea te doen praevaleren. Overigens mogen Kamer
fractie en ook Kamer zich getroost achten in de wetenschap, dat Dr Van 
Baal als opvolger op de verkiezingslijst heeft een bekwaam en knap man 
als de heer Hazenbosch. In hem verkrijgt de sociaal-economische sector 
in de fractie een belangrijke versterking. 

We zijn daarmee beland in de meer interne aangelegenheden van de 

/ 
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partij. Ons overzicht, toch reeds onvolledig, zou zeker een leemte ver
tonen, indien wij ook hier niet vermeldden het overlijden van de heer 
Th. Heukels, in de Maasstad en in zijn provincie jarenlang zulk een 
toegewijd vertegenwoordiger van de beginselen, welke Zijn partij voor
stond en nog voorstaat, ook na zijn heengaan. 

Dan is er de Arjos, de organisatie der a. r. jongeren, die, een nog 
jonge traditie getrouw, een conferentie belegde met studenten. Een voor
treffelijk idee, deze conferenties, en zeker in staat om onder de stude
renden de belangstelling voor de politiek te stimuleren. 

En dan uit de partij het laatst, maar niet het minst: het Centralen 
Convent ter bespreking van het passieve vrouwenkiesrecht. Daarover. voor 
ditmaal slechts dit: breeduit en van alle kant is heel dit onderwerp be
sproken en er was zo het nodige (en meer dan dat) verschil van mening 
en van inzicht. De dames deden er zelf het zwijgen toe, wat we minder 
zagen als een vrucht van zelfoverwinning dan als een vrucht van gezond 
verstand, dat haar' in gemoede toch ook niet geheel en al kan worden 
ontzegd. 

* • 
* 

Zo gaat het leven voort. Zo ging het in Januari en zo hernam het in 
de loop van Februari zijn gewone gang. Zijn we er dankbaar voor? En 
benutten we de kansen en gelegenheden, die God ons nog geeft? Hij \ 
sprak tot ons in de ramp die ons overviel. Maar Zijn genade was nog 
rijk over ons. _ 

Hoe beschreef Mozes het ook weer? "De wateren namen de overhand 
en vermeerderden zeer op de aarde." Maar Mozes laat het daarbij niet. 
Hij voegt er iets aan toe: "En de ark ging op de wateren ... " 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

I, VRAAG: 

Bij onze kiesvereniging melden zich als lid aan personen, van wie wij 
betwijfelen of ze wel ten volle met de antirevolutionaire beginselen in
stemmen. Er zijn er o. a., die lid zijn van het N.V.V., of vrouwen wier 
man dit is. 

Wij veronderstellen de bedoeling, invloed te oefenen op de candidaat
stelling voor de raad. 

Onze vraag is: is het lidmaatschap ener a. r. kiesvereniging verenigbaar 
met het lidmaatschap van het N.V.V.? en: hoe moet in de praktijk in 
zulke gevallen worden gehandeld? 

ANTWOORD: 

Wie zich aanmeldt om lid te worden ener antirevolutionaire kiesver
eniging dient uiteraard slechts te worden toegelaten, indien hij verklaart 
de antirevolutionaire beginselen aan te hangen. "Aanhangen" sluit dan 
niet slechts in de formele erkenning dezer beginselen als juist, maar ook 
het in feite daarnaar leven. 
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Over wat dit met betrekking tot de maatschappelijke organisatie in
boudt heeft de Antirevolutionaire partij geen onzekerheid laten· bestaan. 
Niet alleen heeft Dr Schouten sinds de bevrijding meer dan eens alle anti
revolutionairen - arbeiders, ambtenaren, boeren, middenstanders en werk
gevers - er op gewezen, dat zij zich christelijk-maatschappelijk behoren 
te organiseren, maar ook heeft de Deputatenvergadering van 1948 in de 
Richtlijnen voor bedrijfsorganisatie o. a. opgenomen deze volzin: "De 
keuze van (maatschappelijke) organisatie geschiede in overeenstemming 
met geloofs- en levensovertuiging." Dat betekent dus, dat de Antirevolutio
naire partij haar aanhangers officieel voorhoudt, dat zij christelijk georga
niseerd behoren te zijn. 

Jammer genoeg wordt nog niet algemeen ingezien, dat dit een princi
piële eis is, waaraan moet worden. voldaan, zal men gerechtigd zijn zich 
antirevolutionair te noemen. Onder ons bevinden zich middenstanders, 
die van oudsher "neutraal" georganiseerd zijn, boeren die nog altijd niet 
los kunnen komen van hun "neutrale" boerenbond, sommige ambtenaren 
die nog altijd menen van hun ,;neutrale", "kategoril.le" organisatie iid te 
kunnen blijven. 

Ten aanzien van de arbeidersvakbeweging is het echter reeds tientallen 
jaren een in a. r. kring algemeen aanvaarde overtuiging, dat men niet 
antirevolutionair en tevens lid van een. bij het N.V.V. aangesloten 
vakorganisatie kan zijn. Het N.V.V. mag dan na 1945 een wat ander 

. karakter schijnen te dragen dan vóór 1940, het is toch gebleven de 
"moderne" vakorganisatie, welke op maatschappelijk gebied dezelfde plaats 
inneemt en ten aanzien van het verband tussen godsdienst en maatschap
pelijke overtuiging dezelfdel opvattingen huldigt als de Partij van de 
Arbeid op politiek gebied. Evenmin als men antirevolutionair en toch lid 
van de P.v.d.A. kan zijn, kan men a. r~ zijn en toch georganiseerd bij 
het N.V.V. 

Wanneer zulk een verkeerd georganiseerde zich als lid aanmeldt, dient 
hem op het onverenigbare van zijn lidmaatschap ener bij het N.V.V. aan
gesloten vakorganisatie met dat van een a.r. kiesvereniging te worden 
gewezen. De toelating tot deze laatste dient te worden aangehouden in 
afwàchting van het resultaat van het tot hem gerichte vertoog te dezer 
zake. Men kan daarVoor rustig de tijd nemen, hetgeen in het onderhavige 
geval ook wenselijk is ter vermijding van beïnvloeding van de candidaat
stelling voor de gemeenteraad door personen, die het lidmaatschap der 
kiesvereniging met niet geheel zuivere bedoeling zouden hebben aange
vraagd. 

Blijkt het vertoog inzake de door een antirevolutionair te kiezen maat
schappelijke organisatie geen resultaat te hebben, is en blijft de betrok
kene welbewust en opzetttelijk lid van het N.V.V., valt hij niet te over
tuigen dat dit verkeerd is en weigert hij hardnekkig voor dat lidmaat
schap te bedanken, dan behoort hij niet als lid tot een antirevolutionaire 
kiesvereniging te worden toegelaten. Hetzelfde zal gelden voor hen of 
haar, die dit onjuiste standpunt bij anderen (b.v. haar man) welbewust 
goedkeuren. 

Op de niet eens al te lange duur zal overigens ten aanzien van werk
gevers, middenstanders, boeren en ambtenaren hetzelfde standpunt moeten 
worden ingenomen. Weliswaar werd te hunnen opzichte "neutrale" (even- .. 

;: 
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tueel "kategorale") organisatie in het verleden in christelijke kring niet 
zonder meer veroordelenswaardig geacht en moest dus enige tijd worden 
gelaten om een veranderde overtuiging de gelegenheid te geven algemeen 
door te dringen, maar ook voor wat deze kategorieën betreft kan men 
niet blijvend toegeeflijk zijn tegenover wie welbewust aan de "neutrale" 
maatschappelijke organisatie de voorkeur blijven geven boven· de christe
lijke. Reeds thans dient men zich ernstig af te vragen, of zij wel in aan
merking kunnen komen voor het bestuurslid~tschap of b.v. voor een 
candidatuur voor de gemeenteraad. U zie in dit verband het in het jongste 
no. van De Magistratuur opgenomen advies. 

Tenslotte zij opgemerkt, dat de niet-georganiseerden niet buiten schot 
kunnen blijven, al zal men hun de toegang tot de kiesvereniging moeilijk 
kunnen ontzeggen. Niet maatschappelijk georganiseerd te zijn is niet zo
veel beter als verkeerd georganiseerd zijn. Wie antirevolutionair wil zijn 
behoort te beseffen dat de konsekwentie daarvan is, dat hij ook christelijk~ 
maatschappelijk georganiseerd is in de voor hem in aanmerking komende 

. patroons-, arbeiders- of ambtenaren-vakorganisatie. ' 
G. 

2. VRAAG: 
Kan een a.r. kiesvereniging aan a.r. candidaten voor de gemeenteraad 

de eis stellen, dat zij in een christelijke werkgevers- of werknemers-orga
nisatie georganiseerd moeten zijn? 

Is het toelaatbaar, dat een a.r. candidaat voor de raad neutraal geor
ganiseerd is, terwijl er ter plaatse in zijn branche een christelijke or63-
nisatie bestaat? 

Is het toelaatbaar, dat een a.r. candidaat voor de raad neutraal georga
niseerd is, terwijl er ter plaatse in zijn branche geen christelijke organi-
satie bestaat? . 

Is het op a.r. standpunt geoorloofd iemand candidaat te stellen, die zowel 
christelijk als neutraal is georganiseerd? Of moeten de kiesverenigingen 
weigeren zo iemand candidaat te stellen? 

Moet op a.r. standpunt steeds geweigerd worden iemand candidaat te 
stellen indien hij niet christelijk, maar wel neutraal is georganiseerd? 

ANTWOORD: 
Er is een tijd geweest, en ze ligt nog niet zo heel ver achter ons, dat 

de principiële noodzaak van andere dan christelijke arbeiders-vakorgani
satie nog gans niet algemeen werd ingezien. Men leefde dan dikwijls nog 
al te zeer onder indruk van door de ontwikkeling der omstandigheden 
reeds lang achterhaalde opvattingen, als zouden onder werkgevers, midden
standers, boeren en tuinders en/of op het economisch terrein, waar hun 
organisaties zich meer heetten te bewegen, anders dan in de arbeiders
kring en/of op sociaal gebied - geen zodanige principiële tegenstellingen 
aanwezig zijn, dat eigen organisatie op uitgesproken Bijbelse grondslag 
plichtmatig moest worden geacht. Het komt mij voor, dat wie nu nog niet 
ziet, dat zulk een standpunt, indien het al ooit houdbaar is geweest, zulks 
thans in elk geval niet meer is, toch eigenlijk niet meer te verontschul
digen valt. 
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In algemene zin dient daarom, naar het mij voorkomt, te worden ge
steld, dat wie op maatschappelijk terrein nalaat de in de huidige tijd meer 
dan ooit plichtmatige keuze voor principiële maatschappelijke organisatie 
te doen, daardoor toont ook minder geschikt te zijn om een principieel
christelijke politieke partij als de Antirevolutionaire Partij wil zijn, in 
openbare college's te vertegenwoordigen. Immers, hij neemt een twee
slachtige houding in. 

Hieruit volgt het antwoord op uw eerste vraag: inderdaad mag een 
a.r. kiesvereniging ~ en het ligt zelfs op haar weg, dat te doen - zich 
op het standpunt stellen, dat zij in het algemeen alleen z<?danige per
sonen zal candideren, die zich hebben aangesloten, of bereid zijn zulks 
te doen, bij de voor hen in aanmerking komende maatschappelijke orga
nisatie op principieel-christelijke grondslag. 

Naar mijn mening doet het er daarbij weinig toe, of er ter plaatse een 
afdeling van die organisatie bestaat. Het zal immers vrijwel steeds moge
lijk zijn, zich bij een nationale organisatie aan te sluiten, eventueel als 
verspreid lid. 

In het algemeen duidt het zowel christelijk als zgn. "neutraal" georga
niseerd zijn op een "hinken op twee gedachten". Verontschuldigbaar is 
het soms tot op zekere hoogte, wanneer of landelijk of althans plaatselijk 
de christelijke organisatie te zwak is dan dat zij reeds in staat is de ser
vice te bieden, zonder welke de vakgenoot niet in staat is zijn maatschap
pelijke functie behoorlijk te vervullen, of wanneer hij zonder aansluiting 
bij de "neutrale" organisatie die functie zelfs in het geheel niet zou kunnen 
vervullen. Overigens zij men hier zeer voorzichtig: er kan van de christen 
ook een, offer moeten worden verlangd: de weg van de minste weerstand 
staat hem bepaaldelijk niet vrij! 

Gezien het voorgaande kan dus iemands óók-christelijk-georganiseerd
zijn, hoewel hij tevens - wellicht zelfs voornamelijk - "neutraal" is ge
organiseerd, voor een a.r. kiesvereniging met het oog op zijn eventuele 
candidaatstelling niet zonder meer voldoende wezen. 

Bij de toepassing van de geformuleerde algemene regels betrachte men 
intussen wijze gematigdheid. Behalve ten aanzien van de arbeiders-vak
organisatie is - helaas - de plicht zich ook op maatschappelijk terrein 
principieel te organiseren nog niet algemeen aanvaard. Sommigen hèbben 
jarenlang deel uitgemaakt van een "fatsoenlijk" geachte "neutrale" or
ganisatie, wellicht reeds sinds een tijdstip, dat er nog geen christelijke 
organisatie was opgericht; zij bekleedden daarin wellicht zelfs een voor
aanstaande functie. Het valt hun moeilijk zich daaruit los te maken. Ik 
wil hieraan toevoegen, dat zij hiermede niet zonder meer verontschuldigd 
zijn: de oprichting en uitbreiding van christelijke organisaties wordt niet 
zelden het meest geremd doordat zij, die van oudsher lid zijn van een 
"neutrale" organisatie en daar wellicht in het voorgestoelte zitten, hun 
meer principiële broeders maar als amechtige Joden laten tobben met hun 
christelijk bondje en zich niet laten bewegen, hun geëerde positie in de 
neutrale organisatie te verlaten, althans niet voor en aleer de christelijke 
organisatie - door het zwoegen van ànderen - zover is gegroeid en zo
veel kan bieden, dat zij dan wel bereid zijn over te komen. 

Nu intussen de plicht, zich ook als werkgever, middenstander, boer 
of tuinder uitsluitend christelijk-maatschappelijk te organiseren door 

'} 
I 
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kortzichtigheid of anderszins nog niet algemeen is aanvaard, kan er in 
individuele gevallen reden zijn voor het betrachten van enige soepelheid. • 
Maar men toetse in elk afzonderlijk geval zorgvuldig de motieven voor 
het alleen - of ook - "neutraal" georganiseerd zijn. Blijkt er openlijke 
weigerachtigheid het goed recht der christelijke maatschappelijke organi
satie te erkennen, en duidelijke onwil haar vaak moeilijke strijd te delen, 
dan toont een persoon, bij wie zodanige houding wordt aangetroffen, m.i. 
daardoor reeds, dat hij ongeschikt is op te treden als vertegenwoordiger 
van een partij, die het: Geen duimbreed is er op heel 't erf van ons men
selijk leven, waarvan de Christus, die aller Souverein is, niet roept: 
"Mijn !", tot haar devies heeft gemaakt. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat ik mij verenig met het oordeel, dat 
mijn voorganger Dr N oteboom heeft uitgesproken in zijn advies in 
A.R.s. XII, blz. 44 v.v. (Januari 1936). Daarbij valt overigens te be
denken, dat sindsdien zeventien jaren zijn verstreken en het lidmaatschap 
van "neutrale" mäatschappelijke organisaties thans practisch wel nooit 
meer als onontkoombaar zal kunnen worden aangemerkt. 

Het lidmaatschap van een als uitsluitend "technisch" aan te merken 
plaatselijke of landelijke organisatie welke zich metterdaad beperkt tot de 
op haar als zodanig rustende taak, valt, wanneer de eigl!n principiële or
ganisatie deze "technische" aangelegenheden niet binnen haar werkings
sfeer heeft betrokken of zelfs deelneemt aan het in-stand-houden van zulk 
een "technische" organisatie, uiteraard niet onder het oordeel, dat hier
boven werd uitgesproken. G. 

* 
BOEKBESPREKING 

Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in L. O. en 
L.K.P. Uitgegeven in opdracht van de LO-LKP. 
Stichting door J. H. Kok N.V., Kampen en H. Nelis
sen, Bilt40ven. 2 delen, 1951. Prijs f 42.50. 

Bijna dertien jaar is het geleden dat we op een prille morgen van een 
zomerse Meidag werden opgeschrikt door het geronk van vliegtuigen 
boven ons hoofd. De Duitse adelaar~ zette zijn klauwen uit om ons land 
en volk in zijn knellende greep te vatten. Daarop volgden vijf lange oor
logsjaren die de bangste periode van ons leven waren. Eindeloos leken 
deze jaren. Toen eindelijk de dag der bevrijding daagde viel er een lood
zware last van ons af. 

Dat is nu alweer bijna acht jaar geleden. De naoorlogse jaren zijn 
omgevlogen. Het snel wisselend wereldpanorama dat zich voor onze ogen 
ontrolt, gunt ons geen tijd tot bezinning. Het leven van elke dag eist 
ons volkomen op met zijn vreugden en verlangens, met zijn zorgen en 
strijd. In ons jagen naar de toekomende dag die wij tegelijk begeren en 
vrezen, missen wij de móed achterom te zien. 

Daarbij lijden wij schade. Af en toe dringt dit besef tot onsdoor. Dan 
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beklemt het ons dat wij zo snel vergeten, dat ervaringen uit, het ver
leden ons niet meer tot geestelijke winst worden. 

In het bijzonder geldt dit voor de periode van de oorlog. Dat is een 
afgesloten hoofdstuk in ons leven, waarover we niet meer spreken en 
waaraan we maar liever niet terug denken. Alleen af en toe halen we met 
kameraden uit het verzet oude herinneringen op, doch die hebben meestal 
betrekking op humoristische voorvallen en situatiçs. 

Er ligt echter een gedenkboek op onze tafel, verschenen in twee dikke 
delen, elk van ruim 600 pagina's. Het is aangekondigd als standaardw~rk 
van het verzet en uitgegeven door de L.O. en de L.KP. We hebben 
geen moeite met de afkortingen. L.O. is Landelijke Organisatie voor hulp 
aan onderduikers en LKP. is Landelijke Knokploegen. 

Zelfs al bij het doorbladeren gaat de hele oorlogstijd weer voor ons 
leven. En als we beginnen te lezen zijn we er weer helemaal "in". We 
kunnen het boek niet meer uit handen leggen. We lezen en lezen, töt 
diep in de nacht. Het loont de moeite de inhoud eens wat nader te bezien 
dan gewoonlijk in een recensie gesçhiedt. 

De titel van het boek is uitnemend gekozen. Het Grote Gebod: God lief
hebben boven alles, en de naaste als ons zelf. Eenvoudig en duidelijk. Het 
boek is geschreven door bekende auteurs: Rogier van Aerde, Antoon 
Coolen, Ad Goede, J. W. Hofdijk, KNorel, J. W. Ooms, Rudolf van 
Reest en Anne de Vries. Het is echter geen product van hun fantasie, 
doch berust op uitvoerige en nauwkeurige documentatie. Elk feit dat er 
in vermeld staat, is een historische gebeurtenis. Het boek is daarom histo
risch-wetenschappelijk volkomen verantwoord. 

Reeds daarom is het een boek van grote betekenis, en uit dit oogpunt is 
het over honderd jaar nog belangrijker dan thans. We leren eruit dat 
ongeveer 300.000 onderduikers, waarvan naar schatting 20.000 Joden, 
door de L.O. en L.KP. zijn geholpen, een werk waaraan ongeveer --l5000 
illegale werkers deelnamen. Men vraagt Zich af, hoe dit mogelijk geweest 
is in een vlak, bosarm en overbevolkt land als het onze, dat van Noord 
tot Zuid en van Oost tot West door de vijand was bezet. In de drukste 
tijd werden er meer dan 100.000 bonkaarten e.d. per maand illegaal uit
gereikt. 

Het Gedenkboek vermeldt 1671 gevallenen, wier photo's zijn opgenomen. 
Fiere stoere mannen en jongens met eerlijke open gezichten. Nederland 
kan trots zijn op zijn z.g. "terroristen". Het is hun veelal aan te zien 
dat zij Geuzenbloed in de aderen hebben. Het verzet was voor hen geen 
romantisch avontuur, maar een doelbewuste strijd, die met taaie vast
beradenheid werd gestreden. 

Het eerste deel van Het Grote Gebod omvat het historisch gedeelte. 
Hierin wordt de oprichting en de ontwikkelingsgang dér beide organisaties 
geschetst en men krijgt tevens een overzicht van de provinciale verbanden. 
De geschiedenis van de Falsificatie Centrale (F.C.), de Persoonsbewijs
sectie (P.B.S.) en het Centrale Distributie Kantoor (C.D.K) wordt er 
eveneens op vaak smakelijke wijze in verhaald. 

We kunnen de groei der organisaties op de voet volgen. Mevrouw H. Th. 
Kuipers-Rietberg (tante Riek) en Ds F. Slomp (Frits de Zwerver) 
leggen de grondslàg voor de L.O. Zij waren, zoals later bleek, niet de 
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enigen die in het laten onderduiken van Joden en jonge mannen een 
machtig middel zagen om de vijand te weerstaan. Ook in het Zuiden was 
men al op deze wijze aan het werk en het viel later niet moeilijk contacten 
op te nemen en te coördineren. 

De geschiedenis van de L.O. valt in drie perioden uiteen: die van de 
Beurs, die van de Top, en die van het Centraal Bureau. Dat er uit de 
improvisatie, de verwarring en de eigenzinnigheid, waarmee de eerste 
periode te kampen had, tenslotte een gedisciplineerde organisatie van zulk 
een omvang te voorschijn is gekomen, mag een bijna even groot wonder 
heten als dat de Duitsers ondanks herhaaldelijk toegebrachte slagen de 
hele zaak nooit hebben kunnen oprollen. 

De moeilijkheden die de L.K.P. te overwinnen had, waren ongetwijfeld 
nog groter. Het gebruik van wapens in het verzet was lange tijd een om
streden punt. Het werd echter hoe langer hoe duidelijker dat het kraken 
van distributiekantoren en de overvallen op politiebureaux en bevolkings
registers een onontbeerlijk element in de verzetsstrijd vormden. 

Het tweede deel van Het Grote Gebod bevat de systematische behande
ling der stof. We vernemen over de onderduiker, de illegale werker, de 
verzorging van de onderduiker, over de etappendienst en crossing, en 
over het semi-militair verzet. Daarna komt de afwikkeling en de na
oorlogse taak aan de beurt. 

Dit tweede deel is, evenals het eerste, buitengewoon interessant, vooral 
uit psychologisch oogpunt. Men voelt zich weer verplaatst in die tijden 
vol spanning, toen iedere bel, ieder telefoongerinkel onheil kon brengen. 
We horen weer de klinkende voetstappen der gespijkerde laarzen over ons 
asphalt. We zitten weer in het donker bij ons oliepitje en schrikken eerst 
recht als er na spertijd gebeld wordt. We doorleven weer de hongerwinter 
en proeven weer de smaak van gebakken tulpenbollen en ruiken de weeë, 
zoetige geur van suikerbieten die op het potkacheltje staan te trekken. 

Maar bovenal komt" bij ons boven de herinnering aan hen, die zonder 
aarzelen hun leven hebben ingezet voor vrijheid en recht. Alleen deze 
twee organisaties tellen 1670 doden, ongeacht de verliezen die andere 
verzetsgroepen leden. Welk een massaal lijden is hiermee gepaard ge
gaan, welk een onherstelbaar leed is hierdoor berokkend. 

Is dit alles verantwoord geweest? Is door het verzet niet meer ellende 
over ons land gekomen dan nodig geweest is? Om het antwoord te weten 
leze men Het Grote Gebod. Men beschouwe ook aandachtig de vele, voor 
zich zelf sprekende photo' s. 

Het verzet zoals het hier is beschreven, is geboren uit liefde. Liefde 
tot God en liefde tot de naaste. De een was zich hiervan scherper bewust 
dan de ander. Maar bij allen, misschien op een enkele uitzondering na 
(wie zal daarover oordelen ?), was dit de drijfveer. Het Nederlandse volk 
is een merkwaardig volk. Het is niet zo spontaan als de Zuid-Europeanen. 
Slechts hier en daar namen enkelingen het verzetswerk ter hand. De mees
ten moesten er eerst door redenering van overtuigd worden, dat verzet 
niet alleen geoorloofd doch zelfs geboden was. Daarvoor houdt Frits de 
Zwerver als "ouderling" Van Zanten tal van redevoeringen; daaraan werkt 
de ondergrondse pers gestadig mee. Het is als een sneeuwbal, die al voort
rollende gigantische proporties aanneemt. Doch eerst na de Meidagen 
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van 1943 komt de grote massa.in beweging. Het is hier niet de plaats 
een verhandeling te schrijven over het recht van verzet. Het vormde een 
onderwerp van discllssie op menige clandestiene bijeenkomst tijdens de 
bezetting. Vooral in het begin. Later was er voor bezinning geen tijd en 
geen rust meer. 

Maar juist Het Grote Gebod leert ons, dat het Nederlandse verzet 
in wezen een principieel verzet is geweest. Het is geboren uit en gedragen 
door de kracht van het geloof. Wij zien niet voorbij dat er ook anderen 
waren, die de vijand met niet minder kracht en vuur hebben bestreden 
en die deze geloofsgrond slag misten. 

Dat neemt niet weg dat het positief~christelijk volksdeel zijn aandeel in 
het verzet in ruime mate heeft geleverd. V rouwen zowel als mannen. En 
wij zijn er van overtuigd dat deze sterke reactie voor een niet gering 
deel te danken is aan de principiële scholing, die juist dit volksdeel op 
theplogisch en politiek gebied heeft gehad. Christelijk Nederland had 
reeds sedert enkele geslachten geleerd, dat het christelijk geloof geen 
privaatzaak is, maar dat het zijn consequenties heeft voor heel het pu
blieke leven. Bij dit fundamenteel beginsel konden zij, die van meetaf 
inzagen dat achter de onrechtmatige agressie, waarvan ons land het 
slachtoffer was geworden, een duivelse macht school, die heel ons volks
leven poogde te vergiftigen,· aanknopen. 

Het Grote Gebod leert ons van hoe groot belang studie van en be
zinning op de consequenties van het' evangelisch levensbeginsel voor poli
tieke vraagstukken is. In rustige tijden moet het geestelijk arsenaal worden 
gevormd, waaruit in critieke momenten steun kan worden geput voor 
het bepalen van de juiste levenshouding. 

Het onlangs in Frankrijk gehouden proces over de wilde uitmoording 
van het dorp Oradour SUl' Gläne, en de reacties die dit heeft gewekt bij 
de bevolking in de Elzas, stellen nog eens duidelijk in het licht, dat het 
aanvaarden van een persoonlijke verantwoordelijkheid nog steeds niet als 
een morele eis wordt gevoeld. 

De verzetsstrijders hebben deze individuele verantwoordelijkheid wel 
beseft. Zij hebben de betekenis gepeild van het "Gode meer gehoorzaam 
zijn dan de mensen" en de consequenties daarvan aanvaard. 

Een christelijke opvoeding en het christelijk verenigingsleven bieden 
echter geen waarborg voor het doen van de goede keus. De namen der 
collaborateurs en verraders leren ons wel anders. Dr van der Vaart Smit 
was eens Gereformeerd predikant. In Het Grote Gebod worden twee 
meisjes genoemd door wier gruwelijk verraad tientallen van onze dappere 
jongens in handen van de vijand zijn gevallen en omgekomen. Renny en 
Edith kwamen beiden uit een goed gereformeerd gezin. Aan een christe
lijke. opvoeding zal het haar niet hebben ontbroken. "Genade is geen 
erfgoed", zeiden de ouden. 

Dat ontstellende verraad, dat telkens weer de gelederen van het verzets
leger als een bliksemslag trof, is ook een ernstige waarschuwing. Velen 
van deze verraders waren oorspronkelijk illegale werkers. "Wie meent 
te staan. zie toe dat hij niet valle." 

Men kan de vraag stellen of het zich verdiepen in al deze droeve her
inneringen wel juist is. Zal het de haat niet opnieuw aanwakkeren tegen 
de Duitsers, die wij toch als ons broedervolk hebben te beschouwen? Uit 
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Het Grote Gebod spreekt geen geest van haat. Het is een boek van eer
biedig gedenken van hen die het hoogste offer der liefde brachten. Dit te 
willen vergeten of op de achtergrond te willen schuiven, zou niet alleen 
getuigen van grove ondankbaarheid, maar tevens van een miskenning van 
de grote daden Gods. 

Het Grote Gebod is een eerlijk boek. Het verdoezelt geen fouten en 
tekortkomingen. Het doet niet aan mensverheerlijking en heldenverering. 
Het is een getuigenis hoe God's kracht in menselijke zwakheid volbracht 
werd. Wij zijn de L.O. en L.K.P. dank verschuldigd dat zij ons dit 
fraai uitgevoerde, goed gedocumenteerde en goed leesbare standaardwerk 
hebben gegeven. Over honderd jaar zal het tot de meest betrouwbare 

I bronnen van het Nederlandse verzet behoren voorzover dit inderdaad 
geboren werd uit "het grote gebod". 

GESINA H. J. VAN DER MOLEN 

Dr A. Kuyper. De Overheid (Locus de magistratu). Naar 
een college-dictaat van een der studenten. Tweede 
druk. J. H. Kok N.V., Kampen. Geb. Prijs f 4,95., 

Dr Kuyper heeft nooit een dogmatiek geschreven. Het is gebleven bij 
publicatie van door zijn studenten gehouden diktaten van zijn colleges in 
dogmatiek. In ten minste twee opzichten zijn zulke diktaten minder dan 
eet'l door de college-gever geschreven boek. In de eerste plaats zal de vorm
geving van een boek meer weloverwogen zijn; want wel ligt aan colleges 
uiteraard evenzeer een wetenschappelijk schema ten grondslag als aan een 
handboek, maar de uitwerking van het schema in de gedachtenontwikke
ling van elk onderdeel is doorgaans door de hoogleraar niet uitgeschreven, 
maar geschiedt improviserenderwijs en dan bovendien nog in over ten 
hoogste enige uren college per week verdeelde brokstukken. En in de 
tweede plaats bevatten zulke diktaten immer onnauwkeurigheden en erger, 
welke zijn te wijten aan de diktaat-houdende studenten, wier bekwaamheid 
in dat werk dan ook van het hoogste belang is; waarbij valt te bedenken, 
dat de knapste studenten lang niet altijd de beste diktaat-houders zijn. 
Overigens worden ·fouten natuurlijk veel minder gevonden in de zgn. ge
dicteerde gedeelten - d. w. z. die gedeelten, welke de hoogleraar letterlijk 
uit zijn mond laat opschrijven; waartoe hij dan vanzelfsprekend vrij lang
zaam moet spreken - dan in de niet-gedicteerde. 

Blijkens hetgeen Rullmann in zijn onwaardeerbare K uypçr-bibliograffe 
mededeelt (dl lIl, blz. 265 v.v.) heeft Kuyper in twintig jaren, van de 
cursus 1880/1 tot en met die van 1900/1, de gehele dogmatiek op zijn 
college doorgewerkt, waarbij hij juist in de laatstvermelde cursus opnieuw 
was begonnen. Daaronder was ook de locus (ongeveer: het hoofdstuk) 
over de Overheid, behandeld in de cursus 1893/4. 

Dr Kuyper had de gewoonte, eerst een § te dicteren (aanvankelijk in 
het Latijn, maar reeds spoedig in het Hollands), welke daarna verder 
werd toegelicht. Een der studenten was als officieel diktaat-houder aan
gewezen en moest het opgenomene verder voor de pers gereedmaken. In 
zijn opstel in het Kuypergedenkboek van 1937 over "Professor Kuyper" 
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heeft Ds Ferwerda het betreurd, dat de oudere diktaat-houders niet geheel 
voor hun taak berekend zijn geweest. Intussen behoeft hierover bij de 
LOCus de Magistratu niet te worden geklaagd. Deze is verzorgd door. de 
jurist-theoloog Dr J. de Jong, van wiens hand in 1918 een deel der 
college-diktaten van Prof. Dr F. L. Rutgers uitkwam, dat alle indruk 
maakt een nauwkeurige weergave van het gesprokene te zijn. In zijn 
woord vooraf bij deze "uitgave .gewaagt Dr De Jong van het - kennelijk 
gunstige - "oordeel, dat mij indertijd van hoogst bevoegde zijde is toe
gekomen over de uitgave van het door mij als student voor de pers be
werkte college-dictaat-Dogmatiek van Dr A. Kuyper, den Locus de Ma
gistratu". Blijkens hetgeen Dr De Jong in De Heraut van 5 Mei 1918, no 
2102, mededeelde, hield hij er een eigen systeem van snelschrift op na, 
waardoor hij het voorgedragene uitvoerig kon opnemen. 

De oorspronkelijke uitgave der diktaten Dogmatiek was voor gebruik 
der studenten bestemd. Ze was "niet in den handel" en in ieder exemplél.ar 
behoorde, blijkens de daarvoor geschapen gelegenheid, te worden aange
tekend aan wie het was afgeleverd. Een en ander geldt ook voor de in 
1910 bij Kok uitgekomen tweede druk. In de eerste uitgave was boven
dien boven iedere bladzijde nog vet gedrukt: Collegediktaat van een der 
studenten. 

Kennelijk wilde Dr Kuyper in geen enkel opzicht aansprakelijk worden 
gesteld voor de vormgeving. Dat blijkt ook uit zijp. woord vooraf bij de 
tweede druk: " ... is het van genoegzame bekendheid, dat lang niet alle 
dictaten van gelijke waardij zijn, dat er enkele zeer goede zich bij be
vinden, anderen van twijfelachtig gehalte, en ook enkelen van inférieure 
kwaliteit." "Niemand zal dan ook deze dictaten beschouwen als éen woor
delijke weergeving van wat ik sprak." "En evenmin kan ik voor alles wat 
in deze dictaten werd afgedrukt, instaan, als gaf het in alles mijn gevoelen 
weer. Ik heb er lof voor, inzover ik de studenten bewonder, die er dit nog 
van gemaakt hebben, maar had ik ze zelf kunnen uitgeven, ze zouden 
uiteraard heel anders ter perse zijn gegaan." "Nog altoos blijft het mijn 
hope, dat ik, zo God mij het leven spaart, zelf mijn Dogmatiek zal kunnen 
uitgeven. Maar in de eerste jaren komt hier stellig nog niets van. En 
inmiddels behelpe men zich met deze dictaten." 

In deze tweede druk zijn de "eigenlijke loci of paragrafen", die letterlijk 
door Dr Kuyper waren gedicteerd, inspringend gedrukt en van een kant
lijn voorzien. Over het geheel genomen zijn dit vrij beknopte stukken, al 
zijn er ook uitzonderingen, als bv. § 12, waarvan Dr de Jong in De Heraut 
van 5 Mei 1918 mededeelde, dat zij niet geheel in één college-uur (minus 
het professorale kwartiertje I) kon worden afgedicteerd. ". 

N u heeft Kok van deze tweede druk, althans voorzover het de Locus 
de Magistratu betreft. vermoedelijk nog plano-vellen liggen gehad en deze 
thans gebonden. De huidige uitgave is nl. in papier en druk (inclusief de 
drukfouten, als b.v. in r. 2 op blz. 101, en in de nummering boven § 9 -op 
blz. 256) geheel gelijk aan die van 1910. Terecht wordt zij op het -
nieuwe - titelblad dan ook aangekondigd als tweede druk. De prijs voor 
dit fraai gebonden werk is hiermede ook in overeenstemming. 

Het karakter van deze uitgave brengt mede, dat om verschillende rede
nen van een bespreking van de inhoud wordt afgezien. Resumerend kan 
worden gezegd, dat men hier te doen heeft met Kuyper's beschouwingen .. 
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van zestig jaar terug, zestig jaren waarin de wijsgerige, theologische, 
staatsrechtelijke en politieke studie in de calvinistische kring niet heeft stil
gestaan. Wie deze her-uitgave van de Locus de Magistratu raadpleegt 
doet wij s, maar alleen dan wanneer hiJ daarnaast ook kennis neemt van 
wat sindsdien, hetzij in aànsluiting bij hetzij ook in kritiek op Kuyper, in 
en buiten onze kring is gepubliceerd. 

Uit deze aankondiging moge hij daarbij aan de weet zijn gekomen die 
zaken welke nuttig zijn in gedachten te hebben wanneer men deze uitgave 
hanteert. Hij kan zich dan bewust zijn, wat hij er wel en wat hij er niet 
van mag verwachten, en in hoeverre zij als authentieke uitdrukking van 
Kuyper's leer mag worden aangemerkt. G 

Patrimonium. Christelijk-Sociaal Orgaan. Administratie
adres Prinsengracht 1077, Amsterdam C. Abonne
mentsprijs f 1,- per kwartaal. Adminstratie: J. C. 
Pellicaan, Willem Beukelsstr. 34hs, Amsterdam-O. 

Met ingang van het 10e nummer van zijn 63e jaargang verscheen 
Patrimonium voortaan onder een vernieuwde redactie. Werd die meer dan 
veertig jaren door de heer C. Smeenk alleen, als opvolger van wijlen 
Ds Talma, met onvermoeide volharding en trouw gevoerd, sindsdien be
staat zij uit de heren ç. van Baren Jr, J. C. Francken, Ds M. de Goede, 
D. W. Ormel, Prof. Dr Ir H. van Riessen, C. Smeenk en Prof. Dr S. U. 
Zuidema. Dat het blad daardoor een aanmerkelijk veelzijdiger karakter 
heeft verkregen, bewijzen de sindsdien verschenen nummers. 

Het is verblijdend, dat Smeenk bleef medewerken. Zijn degelijke stuk
ken hebben veler kennis verrijkt en zullen dit dus kunnen blijven doen. 
Maar daarnaast kunnen de nieuwe redactieleden - mits zij maar werke
lijk gaan en (regelmatig) blijven schrijven! - aan de "kleur" van het 
blad nieuwe tinten toevoegen. Tot nu toe deden sommigen hunner dat 
stellig reeds. Ik denk aan de hoofdartikelen, welke Zuidema schreef, waar
vàn hier met name zij genoemd "Christelijk Sociaal" (in no 12 van 1 Fe
bruari jl.), met zijn waarschuwing tegen de "afstroopmethode", waarvan 

. de schrijver zegt dat zij ;,het christelijk geloof af(bindt) van de activiteit 
en van de levensroeping, en ... de christelijke machtsvorming en roepings
macht (veracht). Daarmede geeft zij heel de Westerse cultuur in beginsel 
prijs aan de machtsvorming van het niet-christelijke deel der Westerse 
beschavingsmachten, en stelt het christendom buiten spel. Zo bevordert zij 
de ontkerstening van West-Europa, en onttrekt zij de christenheid aan 
haar roeping, vormend en bouwend mede de gang van het Westerse leven 
te bepalen." 

Ik denk ook aan zijn "Crisis der critiek" (in no 13 van 19 Februari), 
waarin hij vraagt: "God geve ons goede critici op ons ·werk. En een hart, 
dat begerig is naar critiek, om de wille van onze arbeid. En Hij wende 
de crisis der critiekom in een critiek der crisis, een critiek op de onderste
bovenkering van onze christelijke arbeid. Want overal waar de christen 
plaats ruimt, wacht communist of nihilist, om de ledige plaats te vervullen 
en de laatste lampen in Europa te doven. Wie critiseert, wete wat hij doet. 
Hij zij zich van zijn verantwoordelijkheid bewust. En ga dan vooral zijn 

.• gang. Onze christelijke actie en ons volk ten baat." 

\ 
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De nieuwe redacteuren hebben van Patrimonium een verontrust blad 
. gemaakt, dat ook zijn lezers moge verontrusten. 

Van Riessen houdt ons de spiegel voor en veel moois, zien we niet; hij 
wordt ook niet moede de vinger te leggen bij de gevaren der vertechni
sering en vermassalisering. 

Ook Ormel moet niets hebben van de massamens zonder kans op eigen 
leven en zoekt naar een plaats, waar de mens nog zichzelf kan zijn; hij 
doet dat zo goed in zijn beschouwingen over eigendom en bezit als in zijn 
protest tegen het maken van het door de nationale ramp veroorzaakte 
menselijk leed tot een kijkspel. 

En wat wie hem langer kende reeds wist, kan ieder nu in Patrimonium 
constateren: dat in Ds de Goede onder' ons is opgestaan een nieuwe "oude 
Sikkel" en dat ook De Graaf in hem weer stem heeft gekregen. Hem 
kennende zij vooral aan hem gevraagd, dat hij regelmatig blijft schrijven I 
"Weet dat de Here - dat is de Verbondsgod - God is", nam hij tot 
leidraad voor een woord over ,,1 Februari anno Domini 1953" (in no 13 
van 19 Febr.). "Weten wij dat nog? Dat de Here Gód is? En dat daarom 
alle handelingen Gods beheerst worden door Zijn gunst, Zijn vaderlijke 
goedheid in Christus Jezus? Al die handelingen Gods, waarvan we be
lijdenis doen in Zondag 10 van de Catechismus, zijn maar niet betoningen 
van Zijn macht. Neen':"'" de Here is God I 

Maar waarom spreken we dan zo vreemd, alsof de Here niet God is, 
van een terrein der natuur, waar blinde natuurkrachten werken, en van 
een terrein der genade, waar de liefde Gods haar scepter zwaait? En dan 
komt het tragische van de botsing tussen die twee-in dagen zoals nu 
achter ons liggen, zien we dan het onmogelijke van een verbinding van 
deze twee. Dan struikelen we. 

De Here is God - maar waar6m spreken we dan van een terrein 
'van Gods almacht èn van een terrein waarop de genade openbaar wordt? 

" 0, ons christen-leven kan zo arm worden dat we niet meer overhouden 
dan een spreken van Gods Almacht. 

Maar dan zijn we de Here kwijt. En dan staan we· scheef tegenover 
het leven. Dan is het wezenlijke van ons leven wegen dan spreken we 
nog wel met de mensen mee van een Almachtig God, maar Hij is niet 
meer openbaar als de Here. En dan zien we niet· meer Zijn worstelen 
met ons dat we Hem in Zijn gunst, in Zijn verbond, zouden erkennen. 
Maar ons leven wordt dan leeg. Wat baat het ons, 'dat we de leegte op
vullen met andere "goden": barmhartigheid, naastenliefde, werkkracht?" 

In het eerste n6 van 1953 schrijft De Goede over "onze roeping". Mozes 
wist Hobab. te bewegen, te blijven bij het volk Israël, dat zijn hulp zo 
goed kon gebruiken (Num. 10 : 29-32). Mozes kon hierin slagen, omdat 
hij Israëls roeping kende èn op Gods beloften aan zijn volk vertrouwde. 
"Hier is 't geloof dat bergen verzet. Omdat het weet geroepen te zijn I 

Wat is ons christenleven . zonder roeping? Zonder de roeping des ge
toofs? En wat is een christelijke organisatie zonder dát? Wat onze poli
tieke en sociale beweging? Hoogstens wat geflonker met ledentallen en 
wáárden, slagzinnen, leuzen, spandoeken, of nerveus dribbelen en tobben 
van de leiding om de zaken aan de gang te houden, maar de grote hoop 
gelooft het wel en loopt wel mee. Maar niet de kracht om in het leven 
te staan, gegrepen en vastgehouden door de roeping die van boven is en 
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te zeggen: de Here heeft over ons het goede gesproken, ga met ons. . 
Er wordt vaak gezegd, dat ons christenleven nodig heeft verootmoecÎi. 

ging. Die verootmoediging behoort dan, meen ik, in te zetten op dit punt: 
Dat ons christenleven in Nederland ontzonken is aan een centraal leven 
uit de roeping Gods. Dat wij niet meer met ons hele hart geloven: de 
Here heeft over ons het goede gesproken. Het goede - dat is toch. de 
verlossing van ons leven, zodat het weer juichen kan. Want Hij heeft 
't door Christus' offer losgerukt uit de doodsmachten. ° - als dat ons 
niet grijpt en vasthoudt, dan wordt alles óns zaakje: de kerk, en de be· 
weging, en de vereniging en ons leven. Christelijk gedoe! Onchristelijk 
gedoe - want het leven is er uit. Misschien ijverig, machtig en breed -
maar ijdel. Misschien ook ingezonkenheid en matheid. Maar zonder dat 
we gegrepen zijn door de éne roeping Gods in Jezus Christus." 

"Ons christelijk leven zoeke toch weer de roeping Gods. D:u1 zal onze 
ingezonkenheid wijken. Dan zal er moed zijn, als we weer verstaan: Hij 
heeft over ons het goede immers gesproken? Dan zal ons organisatieleven 
betekenis hebben in de wereld van nu. Dan zal er uitzicht zijn voor onze 
jongeren. 

Geen ideaal wordt dan vertrapt. Geen verwachting. vernietigd. Maar 
't· zal gebundeld zijn in die éne roeping van het geloof I" 

Aan het vernieuwde Patrimonium valle een warme ontvangst ten deel. 
Dat velen zich abonneren. Hier wordt geboden wat wij vandaag zo bij
zonder nodig hebben. Laat Patrimonium - geen plaatjes-blad, maar. zo 
veel te meer een vormings-blad - een onzer meest-gelezen christelijke 
familie-bladen worden. Lees zelf en laat Uw opgroeiende kinderen lezen! 

(Inmiddels verscheen no 14, dat ook weer een uitstekende indruk maakt. 
Redacteuren als Ds de Goede, Prof. van Riessen en J. C. Pellicaan tonen 
Over een pakkende stijl te beschikken. Dit voor wie dat nog niet wist). 

G. 

Prof. Dr S. U. ZUIDEMA, Roeping en goed recht der Christe
lijke Vakorganisatie. 

Dr A. I. DIEPENHORST, Kosten en winst in het Midden
standsbedrijf. 
Uitgave van de Christelijke Middenstandsbond, 's Gra-
venhage. 

Deze brochure bevat de tijdens de 3e Kaderconferentie van de C.M.B. 
in 1951 gehouden referaten met bespreking enz. Dat van Dr Diepenhorst 
is door deskundigen zeer geroemd. Dat van Prof. Zuidema zou verdienen f.· .• · 

met verwerking vah de discussie in de text afzonderlijk te worden uit· 
gegeven om aan alle niet-, en verkeerd georganiseerde middenstanders van 
reformatorische levensovertuiging te worden toegezonden. 

G. 



ENIGE ASPECTEN VAN DE MILITAIRE INTEGRATIE 

DOOR 

MR A. POT 
Kapitein van de Militair Juridische Dienst. 

Er wordt tegenwoordig veel gesproken en geschreven over een inte
gratie tussen de staten op velerlei gebied, b.v. op dat van de buitenlandse 
politiek, van de defensie, van de economie, van de landbouw enz. 

De noodzaak tot een integratie op al. deze gebiederi is vooral groot 
geworden door de ontwikkeling der techniek, terwijl ook de huidige 
wereldsituatie, waarin de Westerse volken zich geplaatst zien tegenover 
een tot de tanden gewapende tegenstander, een stimulans vormt tot een 
nauwere aaneensluiting van de vrije volken. 

Voor een effectuering van deze integratie zijn reeds een aantal inter
nationale organen ingesteld of bestaat het voornemen daartoe binnen af
zienbare tijd over te gaan. Nu zijn het in het bijzonder deze organen, 
die in het brandpunt van de belangstelling staan. 

De integratie op al· de bovengenoemde gebieden moet men naar onze 
mening zien als een integratie· tussen staten met hun eigen structuur. 

Bij een integratie op het gebied der defensie is zulks zonder meer 
duidelijk. Immers de krijgsmacht is een essentieel deel van de staat. 

Men zal zich bovendien rekenschap moeten geven van het karakter van 
een moderne krijgmacht, wil men zich een oordeel kunnen vormen over 
de integratie op het gebied. van de defensie; het maakt namelijk - zoals 
we hieronder nog nader zullen zien - een groot verschil of men zich 
het type krijgsmacht voor ogen stelt uit de tijd vóór de eerste wereld
oorlog dan wel uit de moderne tijd. 

Wij willen trachten in dit artikel enige aspecten van de militaire inte
gratie te behandelen, waarbij wij echter niet zullen uitgaan van de ver
schillende internationale organen en hun bevoegdheden, doch van het 
karakter van een moderne krijgsmacht bij de huidige wj.jze van oorlog
voeren. 

Door de ontwikkeling der techniek is de moderne wijze van oorlog
voeren uiterst gecompliceerd geworden. Talrijke ingewikkelde wapenen, 
verbindingsmiddelen e.d. zijn geconstrueerd of nog in ontwikkeling, waar
door het noodzakelijk wordt dat steeds hogere eisen moeten worden ge
steld aan het militaire personeel. De materieelkosten zijn gedurende de 
laatste tientallen jaren enorm gestegen. Kon men vlak na de eerste wereld
oorlog de gemiddelde· aanschaffingsprijs der uitrusting van één soldaat 
A.S. XXIII 7 
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in een divisie op enkele honderden guldens stellen, momenteel bedraagt 
deze ongeveer f 25.000,- tot f 40.000,-

Voor het gebruik van deze nieuwe wapenen, voertuigen e.d. moeten 
enorme voorraden aanwezig zijn; zonder deze voorraden kan een moderne 
krijgsmacht niets uitrichten. Immers de verschillende wapenen hebben een 
veel betere constructie dan voorheen, waardoor zij een veel grotere vuur
snelheid bezitten en meer munitie nodig hebben. De tanks en andere voer
tuigen maken het nodig, dat een stroom van benzine, olie e.d. naar de 
strijdende troepen wordt gevoerd. 

De technisch zo ingewikkelde oorlogsapparatuur heeft voorts tenge
volge dat talrijke reserve-onderdelen voor het geval van een defect aan
wezig moet zijn; voor het verrichten van de nodige herstellingen dienen 
verder een aantal herstelwerkplaatsen te worden ingeschakeld. 

De bovenaangegeven factoren hebben tengevolge, dat een in actie zijnde 
krijgsmacht veel meer dan voorheen in materieel opzicht aangewezen is 
op het achterland, vanwaar de nodige goederen naar het krijgstoneel 
moeten worden vervoerd. Als dit achterland daartoe niet in staat is, is 

. de oorlog verloren. 
Hieruit valt. de consequentie te trekken, dat ook aan de niet-militaire 

defensievoorbereiding, op het gebied van de economie, het vervoer, de 
voedselvoorziening, de bescherming van de bevolking en dergelijke, de 
nodige aandacht moet worden besteed. 

Uit het vorenstaande moge thans duidelijk zijn, dat voor het met kans 
van slagen voeren van een moderne oorlog het noodzakelijk is, dat aan 
een veel groter aantal vereisten wordt voldaan dan vroeger het geval was. 
Deze vereisten zijn van uiteenlopende aard, waarbij wij dan nog afzien 
van de eis, die zowel vroeger als thans de belangrijkste moet worden 
geacht, namelijk dat de volkeren bereidwillig zijn zich in te zetten en 
offers te brengen voor de verdediging van de hoogste goederen. 

Is. aan één vail de hierboven bedoelde vereisten niet voldaan dan is de 
kans groot dat de gehele defensie-inspanning van nul en gener waarde 
zal zijn. 

Deze stand van zaken brengt met zich mede, dat er momenteel een 
bijzondere verantwoordelijkheid rust op de Westerse volken ten aanzien 
van hun beveiliging tegen een agressie. Hoe betreurenswaardig het ook 
moge zijn, dat we thans - slechts enkele jaren na het beëindigen van 
de tweede wereldoorlog - wederom staan voor een oorlogsdreiging, de 
grote verantwoordelijkheid die deze dreiging aan de Westerse volkeren 
oplegt, is niettemin onontkoombaar! 

Het gaat er thans om de defensievoorbereidingen in de meest ruime 
zin zodanig te doen zijn, dat in geval van een aggressie een macht aan
wezig is, waarmede een daadwerkelijke weerstand kan worden geboden. 
Onder de huidige omstandigheden is het niet denkbaar dat de volkeren 
der Westerse wereld hun defensievoorbereidingen onafhankelijk van elkaar 
kunnen treffen; hierop komen we nog nader terug. 

De vraag die zich bij de defensievoorbereidingen het eerst voordoet, 
is wel: hoe sterk de op te bouwen krijgsmacht zal zijn en wanneer deze 
gereed moet zijn. Dit is een vraag die niet zonder meer te beantwoorden 
is, daar zij van verschillende factoren afhankelijk is, b.v. welke financiële 
en economische offers men bereid is zich voor de defensie te getroosten, 



" I 

ENIGE ASPECTEN VAN DE MILITAIRE INTEGRATIE 139 

hoe groot de 'sterkte is van de vermoedelijke aggressor en wanneer deze 
gereed zal zijn om toe te slaan. 

Voorts speelt ook een belangrijke rol de defensieve houding van de 
Westerse volkeren; deze brengt met zich mede dat de defensie-inspanning 
gebaseerd moet zijn op een "long term planning" 1). Immers men weet 
nooit wanneer de vermoedelijke aggressor zal toeslaan, het kan over één 
jaar, doch ook over tien jaar of zelfs nimmer zijn. 

Deze "long term planning" brengt met zich mede, dat een krijgsmacht 
dient te worden opgebouwd, die men - indien zulks nodig mocht zijn -
ook gedurende lange tijd in stand kan houden. 

Mogendheden met offensieve plannen daarentegen kunnen zelf het 
moment kiezen voor een aanval, en kunnen zorg dragen, dat zij juist 
op dit moment de opbouw van hun krijgsmacht hebben voltooid. 

Een aggressor die reeds (ongeveer) het moment zou hebben bepaald, 
waarop hij tot de aanval zal overgaan, staat derhalve niet voor de moei
lijkheid, dat de uiteindelijke omvang van zijn strijdkrachten bepaald is 
door de financiële en economische offers die gedurende een lange periode 
van vrede opgebracht kunnen worden. 

Wanneer nu - nadat de verschillende daarvoor in aanmerking komende 
factoren zijn bezien - is uitgemaakt hoe groot de sterkte en welke de 
samenstelling van de op te bouwen strijdmacht (land-, zee- en luchtmacht) 
zullen zijn, komt de vraag aan de orde op welke wijze de opbouw der 
krijgsmachtsonderdelen zal worden verwezenlijkt; er zullen opbouw
plannen worden opgesteld. 

Belangrijk hierbij is de vraag wanneer de op te bouwen krijgsmacht 
gereed zal moeten zijn, met andere woorden over hoeveel jaren de op
bouwperiode der krijgsmacht zich zal uitstrekken. Na deze opbouwperiode 
komt dan de periode van het instandhouden der opgebouwde krijgsmacht. 

De duur van deze opbouwperiode is van verschillende factoren af
hankelijk. 

Van belang is in dit verband de beschikbare mankracht. Wanneer de 
jaarlijks beschikbare mankracht 40.000 man zou bedragen en de beoogde 
totale sterkte 400.000 man, dan zal, rekening houdende met een jaarlijks 
verloop tengevolge van afkeuring, emigratie, sterfte e.d., de opbouwperiode 
ongeveer vijftien jaren moeten duren. 

Voorts is in dit verband van belang de tijd waarin het oorlogsmate
rieel beschikbaar kan zijn. Eerst nadat de eisen waaraan de verschillende 
typen oorlogsmaterieel moeten voldoen, zijn vastgesteld, zal de industrie 
zich kunnen instellen op de productie van deze nieuwe typen. Dit zal 
vaak gepaard moeten gaan met invèsteringen, daar nieuwe machines, 
draaibanken e.d. moeten worden aangeschaft. Hierbij is voor de industrie 
van groot belang, dat zij weet hoeveel or51ers van de verschillende typen 
oorlogsmaterieel zullen worden geplaatst, teneinde te kunnen beoordelen 
in hoeverre het in productie nemen van een bepaald type rendabel kan 
zijn. En daarvoor is nodig dat de verschillende plannen behoorlijk ge
concretiseerd zijn. 

De duur van de opbouwperiode is voorts afhankelijk van de vraag over 
hoeveel beroepspersoneel men kan beschikken. En deze vraag is weer 
afhankelijk van de animo die er bestaat, tot het beroepspersoneel toe te 

1) het opstellen van plannen voor lange tijdvakken. 
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treden, en deze animo is weer afhankelijk van tal van factoren, waarop 
we in dit verband niet zullen ingaan. Voorts brengt de noodzaak dat een 
krijgsmacht uit jong personeel moet bestaan, wil het tegen zijn taak in 
oorlogstijd zijn opgewassen, met zich mede dat men de opbouwperiode 
niet over een te groot aantal jaren kan doen uitstrekken, daar de eerste 
lichtingen tegen de tijd dat de opbouwperiode zou zijn voltooid, te oud 
zouc;len zijn. 

Tenslotte is voor de duur der periode van opbouw van teer groot be
lang het bedrag dat gedurende deze periode voor de· defensie beschikbaar 
wordt gesteld. Zou jaarlijks slechts een betrekkelijk gering bedrag be
schikbaar zijn, zodat b.v. - als we ook nu van een totale sterkte van 
400.000 man uitgaan- van dit bedrag slechts 20.000 man per jaar zouden 
kunnen worden opgeleid en uitgerust, dan zal duidelijk zijn dat de op
bouwperiode nu niet vijftien doch meer dan twintig jaren zal moeten 
duren; doch een opbouwperiode van meer dan twintig jaren is voor een 
moderne krijgsmacht te lang, aangezien de eerste lichtingen waaruit deze 
krijgsmacht zou bestaan aan het eind van deze periode veel te oud zouden 
zijn. 

Als men dit nu wil voorkomen, zal men de jaarlijkse lichtingssterkte 
moeten verhogen, en de consequentie hiervan is dat men dan ook jaarlijks 
meer geld beschikbaar zal moeten stellen voor de defensie. 

Men kan nu verschillende methoden volgen voor het verwezenlijken 
van de opbouwplannen. 

Men kan namelijk uitgaan van het zgn. defensieplafond gedurende de 
opbouwperiode; jaarlijks is een bepaald bedrag beschikbaar voor de 
defensie, en boven dit bedrag mag niet worden gegaan. Aan de hand van, 
dit bedrag kan dan worden· nagegaan, hoeveel militairen jaarlijks kunnen 
worden opgeleid en uitgerust, m.a.w. hoe groot de lichtingssterkte zal zijn, 
en hoe lang het derhalve zal duren alvorens de opbouwperiode zal zijn 
beëindigd. 

Men kan ook een andere methode volgen. Men kan ook stellen, dat 
de plannen op een bepaald tijdstip moeten zijn verwezenlijkt. 

De duur der opbouwperiode staat derhalve vast. Aangenomen dat de 
nodige mankracht beschikbaar is en dat het benodigde materieel op het 
juiste moment kan worden afgeleverd, 'Volgt hieruit dan een bepaald 
bedrag dat jaarlijks voor de defensie moet worden besteed. 

De beslissing welke methode zal worden gevolgd, is een zaak van 8e 
verschillende regeringen, en onder de huidige omstandigheden is het nood
zakelijk dat deze beslissing wordt genomen door de gezamelijke Navo
landen; het zou toch moeilijk denbaar zijn dat het ene Navo-land bijvoor
beeld vijf jaren later met de opbouw van zijn krijgsmacht gereed zou zijn' 
dan hèt andere. 

Wanneer de opbouw der krijgsmacht is voltooid, staan we voor de 
:Periode van het instandhouden van de opgebouwde krijgsmacht. De krijgs
macht is nu op volle sterkte of kan ingeval van een mobilisatie binnen 
korte tijd op volle sterkte worden gebracht, het materieel is aangeschaft. 
Er behoeven thans' derhalve geen aanschaffingen van materieel op grote 
schaal meer plaats te vinden, zoals in de periode van opbouw, doch wel 
dient thans gezorgd te worden voor de vervanging van versleten en der
halve in een oorlog niet meer te gebruiken materieel. 
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De slijtage van tIî~rn oorlogsmaterieel is groot en wil men de krijgs
macht op een behoorlijk peil houden, dan zal voor de nodige vervanging 
moeten worden zorggedragen. Bovendien zal men steeds rekening moetm 
houden met het tot ontwikkeling komen van nieuwe wapenen, die effec-· 
tiever zijn dan de op dat moment gebruikte, derhalve met een vervanging 
van de bestaande bewapening en uitrusting. 

Ook in het onderhoud, de administratie e.d. van het moderne oorlogs
materieel gaat een bepaald bedrag zitten en tenslotte zullen jongere lich
tingen moeten worden opgeleid, ter vervanging van de oudere en zal het 
oefeningspeil van de mobilisabele lichtingen op peil moeten worden ge
houden door herhalingsoefeningen. 

Afgezien nu van de ontwikkeling van nieuwe wapenen - een factor 
die men tevoren niet volkomen kan overzien - kan men stellen dat de 
hoogte van de defensiebegroting, wat orde van grootte betreft, gedurende 
de periode van het instandhouden vastligt, aangenomen althans dat men 
de juist voltooide Plannen wil handhaven. 

Hier komen we aan een moeilijk punt. 
Op zich zelf zit er iets onlogisch in een plan, dat juist ten koste van 

grote offers is verwezenlijkt, te verminderen of op een andere wijze te 
wijzigen. Als men enige jaren gebouwd heeft aan een groot fabriek, dan 
zou het toch wel vreemd zijn wanneer men jl,lÏst als deze fabriek is vol
tooid, besluit een gedeelte ·maar weer af te breken. 

Ten aanzien van de zo juist opgebouwde krijgsmacht schijnt hetzelfde 
te gelden. Immers op grond van het.zo juist gereedgekomen plan is het 
benodige beroepspersoneelaangenomen (een beroepsofficier wordt in be- I 

ginsel aangenomen ~ voor veertig jaren), is het nodige ~erieel aange
schaft, zijn kazernes en magazijnen gebouwd enz. 

Een vermindering van het pas gereedgekomen plan zou derhalve bete
kenen dat er grote uitgaven gedaan zijn, die achteraf gezien niet nodig 
waren, evenals zulks het geval was bij de bedoelde fabriek. Toch gaat 
de vergelijking met die fabriek met geheel op. Immers het bouwen van 
deze fabriek, de motieven daartoe e.d. spelen geheel in de private sfeer; 
het winstmotief dat de ondernemers heeft bewogen tot het bouwen vàn de 
fabriek is bij de opbouw van een krijgsmacht niet aanwezig. . 

Men zou zich kunnen voorstellen, dat na de voltooiing van de opbouw 
der krijgsmacht de internationale spanning geheel verdwenen zou zijn en 
dat de regering op grond hiervan besluit tot een vermindering van het zo 
juist gereedgekomen plan. 

Een krijgsmacht is onderworpen aan het politiek gezag der staten" 
de omvang van de krijgsmacht wordt door dit politieke gezag bepaald. 
Het feit derhalve dat een krijgsmacht ten koste van grote offers is opge
bouwd, is op zich zelf geen reden, dat deze krijgsmacht nu ook in stand 
gehouden moet worden. 

Er is echter ook nog een andere kant aan deze zaak. We hebben reeds 
gezien dat het opbouwen van een moderne krijgsmacht geen eenvoutlige 
zaak is. Men kan een moderne krijgsmacht niet in een luttel aantal jaren 
opbouwen. Een zorgvuldige, aan de opbouw voorafgaande planning is 
noodzakelijk en deze planning ,is niet mogelijk, indien het bedrag dat jaar
lijks voor de defensie beschikbaar is, niet bekend is, of indien men er niet 
zeker van is, dat het jaarlijks benodigde bedrag beschikbaar zal zijn. We 
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hebben ook. gezien, dat vooral bij defensieve mogendheden deze plartnîng 
een "long term planning" moet zijn, omdat men nimmer weet, wanneer 
de vijand zal toeslaan. Dit zijn de standen van zaken, waarvoor men 
mo~ilijk de ogen kan sluiten. 

Desalniettemin blijft het laatste woord uiteraard aan de verantwoorde
lijk regeringen, doch het valt niet te ontkennen dat alleen al de ten aan
zien van de opbouw ener moderne krijgsmacht geldende normen een -
bijzondere verantwoordelijkheid ópleggen. 

Het grote gemeenschappelijk dreigende gevaar heeft de landen der 
Westerse wereld bijeengebracht in een aantal militaire bondgenoot
schappen. 

De revolutie in Tsjecho-Slowakije in 1948 was aanleiding tot het sluiten 
van het Pact van Brussel (Westerse Unie). In het verband dezer Unie 
werd vastgesteld hoe groot de totale omvang zou zijn van de strijdmacht 
der aangesloten landen in 1952 (de zgn. "Luxembourg targets" 2)). 

Door de bij het Pact van Brussel aangesloten landen kon echter niet 
voldoende kracht ontwikkeld worden, om ingeval van een aggressie een 
afdoende weerstand te bieden. Daartoe dienden een groter aantal landen 
betrokken te worden bij de verdediging van het Westen. 

Op 4 April 1949 werd dan ook te Washington het Noord-Atlantisth 
Verdrag getekend, waarbij de Verenigde Staten van Amerika en Canada 
zich ten aanzien van hun defensie nauw verbonden met de vrije Europese 
volkeren. Gelet op de betrekkelijk zwakke strijdkrachten van de Atlan
lantische landen en op het gevaar dat deze landen bedreigde, was het een 
eerste vereiste binnen een zo kort mogelijke tijd een geduchte strijdmacht 
op te bouwen. De in het verband der Westerse Unie overeengekomen ter
mijn bleek te kort en zo werd vastgesteld, een hoe grote stijdmacht gereed 
zou moeten zijn, op 1 Juli 1954. 

Daar elk Navo-Iand een bepaalde strijdmacht op een zeker tijdstip ge
reed zou hebben, moge thans - na het voorafgaande - duidelijk zijn, 
dat hiermede de verschillende defensie-begrotingen, wat de orde van 
grootte betreft, vast moesten staan. Nederland ging in 1950 over tot een 
verhoging van zijn defensie-begroting van 850 millioen tot 1500 millioen 
gulden per jaar. 

Nu stond weliswaar de omvang van de door elk land te leveren strijd
macht vast; doch er bestonden in de onderscheiden Navo-landen grote 
verschillen vooral ten aanzien van de legeropbouw en -samenstelling. Een 
divisie had niet in elk land eenzelfde sterkte en samenstelling; onder een 
mobilisabele divisie verstond men niet altijd hetzelfde; de verhouding 
tussen beroeps en dienstplichtig personeel verschilde in de nationale krijgs
machtenaanmerkelijk, en ook de bewapening en uitrusting en de wijze van 
verzorging verschilden in grote mate. 

Deze verschillen zijn een gevolg van allerlei nationale factoren, de voor
keur voor een leger bestaande voor een zeer groot deel uit dienstplichtigen 
en voor een gering deel uit beroepspersoneel of omgekeerd, verschillen 
iu sociaal niveau en personeelsbeleid ten aanzien van het militair perso
neel, en verder verschillen in mogelijkheden van de nationale industrieën, 
verschillen in inzichten e.d. 

2) te Luxemburg overeengekomen doelen. 

j. 
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Afgezien van de vraag of zulks mogelijk ware geweest, zou het in elk 
geval een te lange tijd hebben geduurd inzake de boven aangegeven ver
schillen een zekere mate van uniformiteit te brengen. Het eerste doel was 
binnen een zo kort mogelijke tijd een strijdmacht op te bouwen. En hoe
wel enige uniformiteit ten aanzien van een aantal bovenaangegeven punten 
wel nodig is, kan men toch niet stellen dat uit een militair oogpunt een 
volledige uniformiteit noodzakelijk is. Ook gedurende de tweede wereld
oor1og bestonden er ten aanzien van legeropbouw, -samenstelling, bevoor
rading en bewapening grote verschillen. En bovendien zou deze gelijk
schakeling niet alleen tijd hebben gekost doch ook geld. Immers vele 
landen zouden andere wapenen en uitrusting moeten aanschaffen, en dit 
had eveneens consequenties kunnen hebben voor de verschillende nationale 
industrieën. Ook zou een aantal landen meer beroepspersoneel hebben 
moeten werven, waarvoor wellicht noodzakelijk. was het personeelsbeleid, 
het sociale niveau of de overige positie van het beroepspersoneel onder de 
ogen te zien. 

En tenslotte zou deze gelijkschakeling onvermijdelijk met zich mede 
brengen een vermindering der militaire paraatheid: een in een toestand van 
reorganisatie verkerende krijgsmacht bezit nu eenmaal mindergevechts
waarde dan een krijgsmacht die haar definitieve organisatievorm heeft 
gevonden. 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat men eerst nadat de omvang 
der strijdkrachten was vastgesteld en de opbouw reeds was begonnen, 
getracht heeft de nodige uniforiniteit te verkrijgen langs een meer ge
leidelijke weg. 

De krijgsmachten blijven in Navo-verband als nationale krijgsmachten 
bestaan. Reeds in vredestijd kunnen weliswaar nationale str;jdkrachten 
aan de verschillende Navo-bevelhebbers ter beschikking worden gesteld, 
doch de strijdkrachten verliezen daarbij niet ,hun nationale militaire status, 
evenmin als in oorlogstijd ;de bevoegdheden van de verschillende N avo
bevelhebbers in vredestijd zijn betrekkelijk gering. Ingeval van oorlog 
voeren de betrokken Navo-bevelhebbers het operatief bevel over de als-' 
dan door de verschillende landen aan hen ter beschikking gestelde strijd
krachten. 

De besluiten in de verschillende Navo-organen moeten wordengen0men 
met alg6!mene stemmen, daar de in deze organen vertegenwoordigde stateh 
hurt volledige souvereiniteit behouden. 

Enige jaren geleden kwamen alle Navo-landen tot de overtuiging dat 
de herbewapening van West-Duitsland noodzakelijk was. De meest een-

.voudige weg om zulks te bereiken was wel West-Duitsland op te nemen 
in de Navo. Hierdoor zou derhalve wederom een nationale Duitse krijgs
macht komen, en dit was met name voor Frankrijk en ook voor een 
groot gedeelte van het Duitse volk een onoverkomelijk bezwaar. Het 
bleek nu dat de enige manier om een Duitse herbewapening mogelijk te 
maken en aan de Franse en Duitse bezwaren tegemoet te komen was de 
oprichting van een Europese Defensie Gemeenschap (E.D.G.). 

Wanneer dit verdrag inwerking zou treden, verliezen de strijdkrachten 
van de hierbij aangesloten landen, afgezien van enkele uitzonderingen. 
hun nationale militaire status. 
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Op het tot de E. D. G. behorende militaire personeel zullen allerlei 
lIitropese regelingen van toepassing zijn: een Europees militair straf- en 
tuchtrecht, een Europees bevorderingssysteem en verder Europese rege
lingen betreffende bezoldiging, ontslag, pensionnering e. d. 

Verder zullen er in de E. D. G. Europese militaire eenheden komen, die 
een andere samenstelling en sterkte hebben dan verschillende nationale 
divisiën e. d. 

Dit zijn zaken, die niet zo gemákkelijk op korte termijn te regelen zijn. 
_ Bij een regeling van een Europees militair strafrecht bijvoorbeeld gaat 
het niet enkel om de specifiek militaire delicten, zoals desertie, opzettelijke 
ongehoorzaamheid e. d., doch ook de commune delicten (diefstal, moord 
e. d.) dienen voor het militair personeel der E. D. G. Europees te worden 
omschreven, en bovendien zullen er Europese algemene leerstukken van 
het strakecht (schuld, opzet, poging, e.d.) opgesteld moeten worden,als
mede een Europees militair strafprocesrecht. 

Men zal daarbij rekening moeten houden met de in de verschillende 
E. D. G.-Ianden bestaande bepalingen en inzichten. 

Bij een regeling van de rechtspositie van het militaire personeel zal reke
ning moeten worden gehouden met het sociale niveau van dit personeel 
in. de verschillende landen en met een verschil in rechtspositie. 

Ook de voorziening van de E. D. G.-troepen met materieel verdient 
'de nodige aandacht. In dit verband is van belang de standaardisatie van 
het oorlogsmaterieel, een zeer moeilijk probleem, waarbij de belangen 
der nationale industrieën ten nauwste betrokken zijn. Hierbij verdient 
voorts vermelding dat de E. D. G. bij het bestellen van materieel niet vrij 
is in welk land ze dit doet. In het E. D. G.-verdrag is namelijk bepaald, 
dat 85 % van de bijdragen van een land ook in dit land moeten worden 
besteed. Hierdoorheen speelt dan verder de Amerikaanse hulpverlening 
in de vorm van materieel en zgn. off shore procurements 3). Deze zaken 
zouden eenvoudiger te regelen zijn, wanneer de economische integratie 
van West-Europa verder gevorderd was. 

Een belangrijk punt is verder, dat jaarlijks wordt vastgesteld, welke 
,financiële bijdrage elk land zal leveren. De E. D. G.-landen behouden het 
recht deze zelf te bepalen. 

Op het totaal dezer financiële bijdragen is uiteraard wederom van 
toepassing hetgeen we hierboven hebben betoogd omtrent de hoogte van 
de defensiebegrotingen: dit totaal zal vastliggen wat de orde van grootte 
betreft, indien de in Navo-verband opgestelde plannen alsmede het tijdstip 
waarop deze verwezenlijkt moeten zijn, vaststaan. 

Voorts is een belangrijk punt, dat niet uit het oog mag worden verloren, 
de verschillen in geestelijke instelling, in historie en traditie van de bij 
de E. D. G. behorende landen, wil men de Europese krijgsmacht niet los
maken en daarmede vervreemden van de Euràpese volken. Wij denken 
hierbij onder meer aan het instituut van de geestelijke verzqrging, dat 
te onzent een bijzondere plaats inneemt. 

Hoet moet men nu de E. D. G. zien, in het bijzonder in haar verhouding 
tot de Navo? Dit is een onderwerp dat vele aspecten heeft, waaraan een 

3) Amerika bestelt bijvoorbeeld materiaal in Frankrijk en betaalt dit, terwijl het 
materiaal bestemd is voor een Nederlands contingent. 

. .1 
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afzonderlijk artikel zou kunnen worden gewijd. Wij willen hier volstaan 
met het aangeven van enkele militaire aspecten. .~ 

Men· kan de E. D. G. beschouwen als een I'ubliekrechte1ijk instituut, 
dat belast is met de opleiding van troepen, de aanschaffing en het onder
houd van oorlogsmaterieel e. d. Wanneer deze troepen een zekere mate 
van geoefendheid hebben bereikt, worden ze ter beschikking van de Navo 
gesteld voor de verdediging van Europa. De in Navo-verband tot stand 
gekomen militaire regelingen kunnen door de E. D. G. niet worden aange
tast. In dit opzicht is er dus een volledige onderschikking van de E. D. G. 
aan de Navo. 

Dit wordt onder meer duidelijk gedemonstreerd door de regelingen 
betreffende de territoriale verdediging met name van de zgn. Nationale 
Sector. De in Navo-verband tot stand gekomen regeling waarbij o. m. be
paald is dat de verdediging van de zgn. Nationale Sector in eerster instantie 
een nationale aangelegenheid is, blijft van kracht, hetgeen derhalve betekent, 
dat in principe de E. D. G.-Ianden hun territoriale verdediging zelf zullen 
voeren, echter met - door de E. D. G. ter beschikking gestelde - troepen 
van Europese status. 

Uit het voorgaande moge thans duidelijk zijn, dat de zeer ver gaande 
integratie, welke door de E. D. G. zal ontstaan; opgelegd werd door het 
verlangen vooral van Frankrijk een herbewapening van Duitsland zonder 
Duitse nationale strijdkrachten mogelijk te maken. 

Dat de herbewapening van Duitsland op deze wijze mogelijk zou zijn, 
is een belangrijk punt dat pleit vóór de totstandkoming van dit verdrag. 
Oe mogelijkheid bestaat v~rdert dat door de E. D. G. de éénwording van 
Europa zal worden versneld, doch dit is verder zaak die thans naar onze 
mening nog niet valt te overzien. In elk geval zou dit voordeel slechts op 
de lange duur merkbaar zijn. 

Tegenover deze (mogelijke) voordelen staan echter ook belangrijke 
nadelen, die niet over het hoofd mogen worden gezien. 

De zeer vergaande integratie in E. D. G.-verband is - afgezien van 
de herbewapening van Duitsland - uit een militair oogpunt niet nood
zakelijk: voor het met succes kunnen voeren van een oorlog is het niet 
noodzakelijk dat alle militairen dezelfde status hebben. Bovendien blijven de 
verschillen in status tussen de E. D. G.-landen enerzijds en b.v. Engeland 
en Amerika andererzijds bestaan. 

Hiertegenover zou men kunnen stellen, dat door de oprichting van 
de E. D. G. het aantal landen waarmede sommige Navo-organen te maken 
krijgen, vermindert. Saceur 4) zou zich rechtstreeks kunnen wenden tot 
de E. D. G., terwijl deze zich thans moet wenden tot verschillende natio
nale regeringen. Echter valt dan weer te bedenken, dat juist inzake die 
aangelegenheden, die in Navo-verband de grootste moeilijkheden geven, 
omdat· de verschillende nationale belangen daarbij ten nauwste betrokken 
zijn, de staten in E. D. G.-verband een recht van veto hebben (financiële 
bijdrage, standaardisatie e. d.). 

Een ander bezwaar is dat de militaire paraatheid van West-Europa 
door de vergaande reorganisatie, die het E. D. G.-verdrag althans ge
durende deze reorganisatieperiode tengevolge moet hebben, zal vermin-

4) Supreme Allied Commander Europe: de geallieerde operbevelhebber voor Europa. 
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deren. Een reorganisatie zal bovendien - zoals we hierboven gezien heb'
ben :...- geld kosten. 

Ook kan men als een bezwaar aanvoeren, dat de vergaande integratie 
in E. D. G.-verband ten gevolge heeft, dat behalve de vele problemen die 
in de verschillende N avo-organen om een oplossing vragen, er een aantal 
nieuwe, bij zullen komen, die in de betrokken E. D. G.-organen zullen 
moeten worden behandeld. 

Overzien we thans nog eens het geheel, dan valt op, dat het defensie
probleem van de Navo-landen een uiterst moeilijk geheel geworden is door 
de ontwikkeling der techniek en door de - overigens noodzakelijke -
internationale samenwerking. 

De verantwoordelijkheid ten aanzien ,van de defensie is zeer groot en 
onontkoombaar. Deze verantwoordelijkheid is niet in eerste instantie een 
zaak van de verschillende internationale organen. De huidige internationale 
samenwerking kan het gevaar doen ontstaan, dat men de defensie gaat 
beschouwen als een, zaak van de Navo en van de E. D. G. Dit zou funest 
zijn! De verantwoordelijkheid ten aanzien van de defensie blijft primair 
een verantwoordelijkheid van de individuele staten en volken, zelfs in 
E. n G.-verband. 

Mogen de verschillende staten en volken hun roeping in dezen verstaan ! 

* 
WAAROM ALS PROTESTANTS CHRISTEN GEEN LID VAN 

DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

DOOR 

! 

PROF. DR K. DIJK 

In het voorjaar van 1952 hebben in een openbaar debat te Delft Mr Dr 
A. A. van Rhijn en Prof. Dr S. U. Zuiderna met elkander de geestelijke 
degens gekruist over de vraag: kan een Christen lid zijn van de Partij 
van de Arbeid; een debat, dat (althans volgens het dagbladbericht) van 
weerszijden op hoog peil stond en voor velen verhelderend heeft gewerkt, 
zowel wat bereft het duidelijker verstaan van het bevestigend antwoord 
op' deze vraag, als het diepere inzicht in de argumenten, waarom het be
scheid alleen een krachtig neen moet wezen. Van dit "tweegevecht" heeft 
eerst Prof. Zuiderna zijn aandeel gepubliceerd en daarna is door Dr Van 
Rhijn een brochure uitgegeven, waarin hij een deel van zijn Delftse toe
spraak verwerkt en daarnaast nog tal van aanvullingen heeft toegevoegd, 
"in het vertrouwen, dat het geschrift daardoor beter aan zijn doel zal be
antwoorden; ik hoop, zo eindigt de auteur zijn voorwoord, dat vooral mijn 
geloofsgenoten in de christelijke partijen van de inhoud zullen willen ken
nis nemen, gedachtig aan het woord van de apostel Paulus: "Beproeft alle 
dingen; behoudt het goede" (1 Thess. 5 : 21)." : 

In deze verwachting willen we Dr Van Rhijn niet teleurstellen, al heeft 
het wel wat lang geduurd eer we de gelegenheid hadden om aan zijh ge- . 
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schrift de vereiste aandacht te besteden; hij moge dit uitstel verklaren uit 
'de begeerte onzerzijds, zo serieus mogelijk op zijn beweringen in te 
gaan en uitvoerig mede te delen welk resultaat de beproeving, d. i. de toet
sing, de keuring, waarvan Paulus in de bovengenoemde tekst spreekt, 
bij ons gehad heeft; Dr Van Rhijn moge zich ook hiervan verzekerd 
houden, dat wij de goede toon en de diepe ernst in zijn brochure zeer waar
deren en hiervan overtuigd zijn, dat hij voor zichzelf in zijn lidmaat
schap van de P. v. d. A. een roeping ziet, welke hij om Gods wille ver
vullen moet. Dit neemt niet weg dat we tegen zijn standpunt ernstige be
zwaren hebben en ook (ik mag dit toch wel eerlijk zeggen) door zijn 
geschrift teleurgesteld zijn. 

Die teleurstelling vindt wat mij persoonlijk betreft eerst haar oorzaak in 
een tegenstelling tussen hetgeen we vóór de oorlog van Dr Van Rhijn 
hoorden en datgene wat hij nu in ,deze brochure schrijft; ik denk hierbij 
met name aan de ontmoeting, die ik met hem mocht hebben op het derde 
internationale evangelisch-sociale congres, dat op 2 en 3 Juni in Zürich 
gehouden is, en waarop de schrijver van nu als referent optrad over het 
markante onderwerp Die prinzipielle Einstellung sur N euordnung. In dit 
referaat, dat ik na zijn brochure nog eens weer met grote aandacht gelezen 
heb, heeft Dr Van Rhijn warm en klaar het verband aangetoond, het 
nauwe verband tussen "der Christenglaube und die, Neuordnung"; dit 
vraagstuk vanuit de Heilige Schrift belicht; het goed recht der evangelisch
sociale actie bepleit, en (ik denk b.v. aan blz. 19 van het in Zürich-See
bach verschenen verslag) het tegenover de critiek van de toenmalige 
S.D.A.P. kloek opgenomen voor de Christelijk-protestantse arbeidersor
ganisaties. Zijn medereferent Mr P, Borst, die sprak over: Wege sur 
praktischen Verwirklichung der N euordnung, heeft dit alles nader uitge
werkt, - en wanneer ik me nu bijna 14 jaar later in deze stukken verdiep 
en mij herinner de voor mij interessante gesprekken, die ik met Dr Van 
Rhijn mocht. voeren, kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat de 
verdediger der specifiek-christelijke organisatie van 1939, na de oorlog in 
zijn, opvattingen ten opzichte van de christelijke gemeenschap op dit ge
bied radicaal veranderd is. 

Dit nu doet mij leed. 
Dit is de eerste teleurstelling, waaraan ik uiting' wil geven, en een 

teleurstelling, die men niet trachte te verzwakken door de bewering, dat 
wat Dr Van Rhijn in 1939 schreef betrekking had op de sociale organi
saties en zijn brochure van 1952 zich richt tegen de christelijke politieke, ' 
organisaties. 

Deze bewering is m. i. niet houdbaar. 
Wanneer hef zo staat, gelijk Dr Van Rhijn in '39 te Zürich betoogde, 

dat de sociale kwestie en haar oplossing ten nauwste het christelijk geloof 
raken, en daarin de rechtmatigheid van en verplichting tot een eigen 
christelijke arbeiders-organisatie ligt opgesloten, geldt dit mutatis mutandis 
ook voor het politieke erf en voor de staatkundige partijen, en de alles
beheersende vraag in dit gehele geding is, of er gebondenheid bestaat tus
sen de politieke vraagstukken en het Woord Gods, of wil men: de christe,. 
lijke religie. Van de beantwoording van deze kernvraag hangt alles af; zij 
moet vooropgaan, en daarom vind ik het ook niet geheel juist, dat Dr Van 
Rhijn zijn beschouwing over de aard van de partijen inzet met deze' zin: 
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,tVolgens de ~hristelijke partijen is een politieke partij in feite een ge
loofsgemeenschap. Vandaar, dat naar haar mening personen van een en 
dezelfde levensovertuiging zich in één partij behoren te verenigen" (blz. 8). 
Niet alsof deze stelling in zichzelf niet houdbaar is, maar van deze kant 
mag men, indien de zaak zuiver zal gesteld worden, het vraagstuk niet be
naderen; het hoofdprobleem ligt niet in de politieke partij als geloofs
gemeenschap maar in de politiek zelve, als zaak des geloofs, en dit dient 
voorop te gaan en alles te beheersen. Op deze vraag wordt ook van Dr 

\ Van Rhijn een antwoord en een beslist antwoord verwacht en als we het 
'. over dit antwoord eens zijn, hebben we een uitgangspunt, van waaruit we 

als vanzelf bij de christelijke politieke partij terecht komen. Niet omge
keerd. Niet startende van deze thesis: de christelijke partij' is een geloofs
gemeenschap, die dan N .B. tegenover een werkgemeenschap gesteld 
wordt, want zo verstaan we de arbeid van Groen en Kuyper, van Lohman 
en De Visser, van Talma en Slotemaker de Bruïne heel moeilijk. Ik laat 
daarom ook dit punt voorlopig rusten, al wil ik hier toch even deze op
merking plaatsen, dat de bewering van Dr Van Rhijn: "wij vinden als 
Christenen in de P. v. d. A. onze geloofsgemeenschap met in de politieke 
partij, maar in de Kerk" een tegenstelling involveert, die wij m. i. niet 
aanvaarden mogen; Gode zij dank, is er buiten de eigen kerkelijke forma
tie nog veel geloofsgemeenschap; mag ik de hooggeachte auteur herinneren 
aan zijn eigen werk in de N.C.S.V., en ik zou daarbij willen noemen de ge
meenschap der heiligen, die ervaren is in de verenig-ingen op schoolgebied, 
in onze christelijke stichtingen van barmhartigheid, in onze christelijke 
sociale organisaties en ook in ons christelijk-politiek verband. 

Moet dit verband er zijn? 
Is de christelijke politiek mogelijk en noodzakelijk? 
Het stemme ons tot vreugde, dat Dr Van Rhijn heel beslist uitspreekt: 

,;wij willen dus Christenen zijnib de politiek" (blz. 11); mag ik hieruit 
de conclusie trekken, dat hij een christelijke staatkunde geboden acht, 
d. w. z .. een staatkunde gebortden aan het Woord Gods? 
. Ik vertrouw, dat Dr Van Rhijn deze vraag bevestigend zal beantwoor
den, maar vermOed, dat hij er terstond aan zal toevoegen: "ja mits ge alle 
aCcent legt op het Woord Gods en niet op de beginselen; ik heb tegen u, 
A.R. en ook C.H., dat ge altijd van de beginselen spreekt; die verheft ge 
tot goddelijke normen; die stelt ge min' of meer tegenover Christus en 
Zijn Evangelie, al bedoelt ge dit niet, en plaatst ze zó voorop dat ze de 
plaats gaan innemen van de Bijbel; dit is mijn ernstig bezwaar tegen de 
christelijke politiek, en ik ben tot het inzicht gekom~n, dat wij mensen heel 
moeilijk kunnen vaststellen wat de normatieve beginselen zijn, en een
voudig actueel te luisteren hebben naar de boodschap van Gods Woord." 

In die geest schrijft hij ook in zijn brochure, al gaat hij m. i. veel te vlug 
tot allerlei practische bedenkingen over, en wij horen in zijn taal dezelfde 
klanken als bij Dippel en Kraemer, als bij Buskes en vele anderen, die de 
schrik te pakken gekregen hebben bij het principe-geluid van de "confes
sionele" Partijen; hun standpunt, waarin de doorwerking :van de dialecti
sche theologie duidelijk is te merken, is ons wel bekend; ik behoef hier
over niet uitvoerig te spreken ; het zal ook niet noodzakelijk wezen in 
den brede onze beschouwing hiertegenover te plaatsen; ik deed dit uit
voerig inmijn brochure De strijd om de beginselen, waaruit ik hier alleen 
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dit wil overnemen, dat, hoe men nu ook smad~ op de principiën der calvi-" 
nisten. het Woord Gods ons de normerende richtlijnen geeft voor heel 
het leven, ook voor het staatkundig leven, en dat we als christenen ge
roepen zijn, die lijnen op te sporen, ze klaar en scherp te zien, 
ze weer te geven in onze woorden, en alle krachten in te spannen deze 
levenslijnen (dat zijn toch de beginselen) te volgen en dat niet alleen als 
enkelingen maar ook in gemeenschap met elkaar. Beginselen, die in poli
ticis dit inhouden (en durft een christen zich hieraan te onttrekken ?), dat 
de overheid regeert bij Gods gratie; dat alle macht van God is; dat zij 
Hem is onderworpen; dat zij het zwaard niet tevergeefs draagt; dat de 
rustdag moet worden onderhouden; dat het huwelijk een instelling Gods 
is; dat de heiligheid van het huwelijk, vooral tegen het moderne spel met 
eer en trouw, ten volle 'gehandhaafd dient te worden; dat de arbeider zijn 
loon waardig is; dat de overheden de schilden der aarde zijn; dat leven 
en eigendom recht op bescherming hebben enz., enz., en die alle geen 
trouvailles zijn van politieke leiders of speculerende staatslieden maar zó 
duidelijk in het Woord Gods te lezen zijn, dat het hier een kwestie van 
geloof óf ongeloof is. 

Er is geen politiek zonder beginselen. 
Elke practische staatkunde gaat van overtuigingen uit. 
Ook de P: v. d. A. in haar activiteit, - en als Dr Van Rhijn zegt: wij 

willen christenen zijn in de politiek, vloeit hi~ruit noodzakelijk voort, dat 
hij dan ook al zijn politieke gedragingen, ook die van de partij-gemeen-
schap, door het christelijk geloof moet-laten beheersen. , 

Dit laatste nu ontkent hij 'en hij heeft daarvoor de volgende argumenten. 
Hij meent, dat door de beginselen-adoratie het gezag van Gods Woord 

wordt aangetast; hij wijst er op, dat vroeger als principe is verdedigd wat 
nu als zodanig werd losgelaten (b.v. de afwijzing van het vrouwenkies
recht); hij is doodsbenauwd voor isolement en separatisme, die geen denk
beeldige gevaren zijn; hij verwerpt de antithese en zoekt in alle ernst een 
goede doorbraak; hij memoreert als een merkwaardig verschijnsel, dat ,in 
het buitenland van een confessionele partijvorming geen sprake is; hij 
citeert met volle instemming de bekende resolutie van de Wereldraad der 
kerken (1948), dat over het algemeen het optreden van christelijke partijen 
gevaarlijk is, omdat zij zo gemalfkelijk het christendom verwarren met 
de politieke compromissen, die hen aankleven; hij wil niet ontkennen, dat 
er' ten opzichte van het onderwijs, het huwelijk, het gezin, de Zondag enz., 
ooit van een christelijke partijvorming sprake zal zijn, want dit kan nood
zakelijk wezen, en hij somt verder verschillende practische bezwaren tegen 
een christelijke partij op, die hem genOQpt hebben van de C. H.-Unie over 
te gaan tot de P. v. d. A. - deze bezwaren liggen in de onoverbrugbare 
meningsverschillen, b.v. inzake de Indonesische kwestie, de zgn. lage
rentepolitiek enz.; in de nadelen van het gedwongen samenzijn in één 
partij van mensen, die in sociaal opzicht radicaal-verschillend denken, het
geen wel schadelijk is voor het christelijk geloof, voor de practische poli
tiek en voor de vooruitgang, - en eindelijk in het conservatisme van de 
christelijke partijen, die telkens bewezen hebben de progressieve lijn tegen 
te houden. 

Laat ik bij deze opsomming even mogen halt houden, 
Zij is onze aandacht zeker ten volle waard. 
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. Staat het zo, dat,al zoud~n we principieel ervan overtuigd zijn, dat eèn 
christelijke politieke gemeenschap noodzakelijk is, de practische bezwaren 
zó groot zijn, dat we met alle vrijmoedigheid ons tot de P.v.d.A. mogen 
~geven? 

Deze vraag beantwoord ik van meetaf ontkennend. 
Ik acht zulk een houding, Dr Van Rhijn vergeve mij deze uitdrukking, 

niet in overeenstemming met de eisen voor ons christelijk leven. 
Wanneer wij consciëntieus (dus nie,t in een vlaag van Prinzipienreiterei) 

aanvaarden, dat de politieke vraagstukken in haar centrale betekenis en 
waardij vraagstukken zijn, waarover het Woord Gods beslist; wanneer 
wij de gebondenheid van tal van kwesties (en Dr Van Rhijn geeft dit op 
blz. 21-23 grif toe) aan de Heilige Schr~ft gelovig aanvaarden; wanneer 
we derhalve toestemmen, dat er een christelijke politiek is, mogelijk en 
geboden, en dat we als christenen gehouden zijn die in practijk te brengen, 
omdat het hierin gaat om de wil Gods over ons leven; wanneer we om 
deze praktijk te bewerkstelligen ons aaneensluiten in een christelijk ver
band, dat als geheel altijd weer naar Gods Woord teruggeroepen moet 
worden, mogen we, en ik zie dit als een eis Gods voor mijn leven, nooit 
om weet ik hoeveel gebreken dit verband loslaten en prijsgeven voor een 
gemeenschap, die als zodanig, als geheel, als een eenheid optredende, dit 
Wo6rds Gods niet erkent, en noch door Dr Van Rhijn noch door een ander 
zich laat binden aan de Heilige Schrift; in zulk een organisatie is (men 
moge dan individueel getuigen) een appèl op het Evangelie van Jezus 
Christus niet mogelijk. 

Dit is mijn ernstig bezwaar, en reeds daarom hoort een christen in de 
P.v,d.A. niet thuis. 

Hier wordt een levensgebrokenheid en een gedeeldheid openbaar, die 
onnoembaar meer schade .berokkent dan Dr Van Rhijn meent te zien in het 

. gedwongen samenzijn; deze gebrokenheid, dat men persoonlijk wil buigen 
voor Christus, de Heer, ook in het politieke leven, en .. ; een partijverband 
aangaat met mannen en vrouwen, die deze Christus verwerpen; deze ge
brokenheid, dat men het Woord Gods erkent als heerschappij voerende 
over heel het leven, doch ... het partijleven van deze heerschappij uitsluit; 
deze gebrokenheid, dat men nog wel ten opzichte van gezag en gezin, van 
huwelijk en onderwijs, van Zondag en geloofsvrijheid christelijke samen
werking op politiek gebied noodzakelijk acht, maar deze als nadelig afwijst 
als het gaat om diep ingrijpende vraagstukken inzake de verhouding van 
staat en maatschappij; deze gebrokenheid tenslotte, dat de christelijke 
partijvorming wel niet altijd maar in elk geval nu verworpen moet worden, 
alsof het ook nu niet gaat om de levensbeslissende vragen van bv. huwelijk 
en gezin, en opvoeding en onderwijs; wat Dr Van Rhijn op blz. 21-25 
schrijft, in aansluiting aan art. 35 van het Program van de P.v.d.A.,. is 
naar mijn overtu,iging principieel een bestrijding van zijn eigen standpunt, 
want de "geloofskwesties", die een eigen christelijke organisatie wettigen, 
zijn er ook nu I 

En dat in niet mindere mate. 
Denken Vorrink en Van der Goes van Naters enerzijds en Van Rhijn 

en Ds Buskes anderzijds gelijk over het huwelijk als een instelling Gods ~ 
over de noodzakelijkheid van een christelijke opvoeding-; over de christe
lijke school; over de Zondag als de dag des Heren; over de overheid als 
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Gods dienaresse; over de ongeoorloofdheid van revolutie; over moraliteit 
en religie? 

Immers neen. 
En zijn dit geen brandende actuele kwesties op politiek terreiil? 
Het is mij daarom niet duidelijk, waarom er ftU geen. plaats zou zijn 

voor een christelijke politieke partij, en evenmin, hoe iemand, die Jezus 
wil volgen door heel het leven, zijn stem geven kan aan m~nsen, die deze 
Christus niet als Heer over dit leven erkennen. 

Met dit dualisme komen wij niet klaar, en ik ben dankbaar, dat over 
't algemeen de belijdende christenen in Nederland van deze tweespalt 
niets moeten hebben; waarlijk, het is niet zó, dat dit "volk" nog wel te 
gebruiken is in de nieuwe politieke koers, maar dat de leiders onverzettelijk
strak en benauwd bekrompen zijn; de eenvoudige christen (als ik hem zo 
noemen mag) begrijpt deze tegenstrijdigheid niet, ook al kan hij niet alle 
practische bezwaren weerleggen, die een ernstig en bekwaam· man als 
Dr Van Rhijn tegen de bestaande christelijke politiek en partijen heeft 
aangevoerd. 

Laat ik over deze bezwaren nog het een en ander zeggen. 
Over de ,;beginselen" en hun waarde heb ik al iets opgemerkt; in mijn 

genoemde brochure gaf ik vroeger reeds toe, dat meer dan eens een "wer
kelijkheid" tot "waarheid" is verheven en een gebiedende actuele nood
zakelijkheid als eeuwigheids-beginsel is aangezien; behalve de afwijzing 
van het vrouwenkiesrecht zou er nog veel meer te noemen zijn, en ... over 
honderd jaar zal er wellicht over tal van dingen weer anders gedacht wor
den; ik stem dit volmondig toe, maar ... wat bewijst dit tegen de waar
achtige beginselen van het Woord Gods, die onveranderlijk zijn? maakt 
onze kortzichtigheid Gods normen voor het leven overbodig? moeten we, 
omdat een vroegere generatie bij het licht, dat zij had, en in de SItuatie, 
waarin zij verkeerde, zó en niet anders oordeelde, alle richtlijnen des 
Evangelies overboord werpen? geeft de "verheldering van inzicht" ons 
een vrijbrief om als gemeenschap alle band met het Woord Gods te ver
breken? evenzeer als ik er dankbaar voor ben, dat een S.D.A.P.-er van 
vroeger, die politiek en sociaal helemaal niet uit het Evangelie leeft, de 
dwaasheid van de klassenstrijdleer en het dogma van het gebroken ge
weertje heeft leren inzien, (hoewel hij aan zijn ongeloofs-principe vast
houdt), zo moet ik mij er over kunnen verblijden dat A.R. en C.H. in 
meer dan een vraagstuk oude, niet-te-handhaven stellingen hebben losge
laten, doch desniettemin aan hun christelijke politiek zijn blijven vast
houden. 

Mij dunkt, dit kan en mag geen gegronde reden zijn om de confessionele 
partijen te verlaten, evenmin als men de "antithese-suggestie" mag ge
bruiken om ons te bestrijden. 

Wat dit laatste aangaat, zal ieder, die dit wapen wil hanteren, zich 
eerst eens ernstig rekenschap moeten geven van wat Kuyper met deze 
antithese bedoeld heeft, en in plaats van na te praten zelf onderzoeken, 
heel nauwkeurig onderzoeken hoe de vermaarde tegenstelling is geponeerd; 
hij zal dan tot deze ontdekking komen, dat er op dit stukje van het "poli
tieke erf" heel wat dwaasheid is verkondigd, evenals over het isolement 
van Groen van Prinsterer, en dat Kuyper niets anders bedoeld heeft dan 
dit, dat de tegenstelling tussen geloof en ongeloof, tussen aanvaarding en 
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verwerping van de Christus, tussen gehQorzaamheid en ongehoorzaamheid 
jegens de Heilige Schrift ook doorgaat op politiek terrein, en (dit voeg 
ik er aan toe) in de P.v.d.A. waarlijk niet ontbreekt; de Protestants
Christelijke Werkgroep staat daar in .haar geloofsovertuiging vierkant 
tegenover alle humanisten in deze partij, en die antithese is niet te looche
nen; zij is niet door te breken; zij is niet te elimineren; zij wordt ook niet 
verzwakt door een beroep op het buitenland, want als er één ding is, wat 
daar uit de politieke situatie naar voren dringt, is het wel de behoefte 
aan een principiële politiek tegenover het m. i. funeste utilisme en prac
ticisme en belangenspel, dat bv. in Amerika de toon aangeeft; in Duitsland 
begint men te verstaan, dat Communisme en Nazisme alleen te keren zijn 
in een strijd, die de wapenen des Geestes kent en zich richt naar Christus' 
Evangelie. 

Ik hoop van harte, dat in hed de wereld hiervoor de ogen opengaan. 
Eveneens hoop ik, dat de m. i. gevaarlijke resolutie van de Wereldraad, 

die juist- in dit punt getoond heeft, dat hij door ons niet aanvaard kan 
worden, weinig weerklank vindt, en dat de onderlinge geschillen nimmer 
zó zullen worden verscherpt, dat daardoor de gemeenschap in de christe
lijk-politieke partijen wordt verbroke~. 

'Nu ben ik met de bezwaren nog niet klaar. 
Er zou nog veel te zeggen· zijn over wat Dr Van Rhijn noemt betref

fende de Indonesische kwestie enz., en ik zou graag met hem· stap voor 
stap de weg der christelijke partijen langs gaan om te controleren of zijn 
verwijt van conservatisme juist is; m. i. is dit niet geheel waar; men moet 
voorzichtig zijn met deze vaak "grote" woorden; de historie bewijst duide
lijk, dat de christelijke ministeries pionierswerk hebben verricht, en dat bij 
alle gebreken, 4ie opgenoemd kunnen worden, er ontzaglijk veel gedaan 
is om de sociale gerechtigheid te oefenen en de sociale vrede te bevorderen. 

Maar waartoe zo'n lang verhaal? 
Het komt op de cardinale kwestie aan. 
En daarin is m. i. Dr Van Rhijn, en allen, die met hem in de P.v.d.A. 

zijn, het rechte spoor bijster, wat m. i. ook blijkt uit zijn positieve ver
dedig-ing van de P.v.d.A. 

Deze begint met de beantwoording van een paar vragen. 
De eerste gaat over de- samenwerking tussen "christenen en anders

denkenden,", welke Dr Van Rhijn verdedigt met een beroep op de goede 
samenwerking in fabrieken op cultureel terrein enz. enz., waarin de levens
overtuie-ing- van beiden wordt geëerbiedig-d, en voorts met dit are-ument, 
dat "wij als christenen een ruim en open contact met andersdenkenden 
niet moeten schuwen", en waken moeten voor isolement en separatisme. 

Deze verdediging- acht ik zeer zwak. 
De probleemstelling is m. i. fout. 
De vraag is niet of christenen en niet-christenen ergens kunnen samen

werken, maar of ze in een politieke organisatie, die, zoals ik heb trachten 
aan te tonen, niet zonder geloofsovertuiging kan werken, omdat de politiek 
door beginselen beheerst wordt, kunnen samengaan zonder dat de gehele 
organisatie gebonden wordt aan het Woord Gods; deze binding is niet 
aan ons believen overgelaten; zij is geen zaak van facultatieve mogelijk
heden; zij is eis, en daarom kan een belijdend christen ook geen eerbied 

. hebben voor de overtuiging, die van zulk een binding niet weten wil; hoe 
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zal hij kunnen eerbiedigen de niet-gehoorzaamheid aan het Woord van 
God in al die zaken, waarin het zoeken van het koninkrijk der hemelen 
primair moet zijn? Men versta mij goed; ik kan wel waardering hebben 
voor de ernst van de overtuiging en voor de eerlijkheid van de bestrijdende 
mening doch niet voor de inhoud van deze opvattingen; ik mag dit zelfs 
niet, omdat deze inhoud ingaat tegen de eis van het Woord des Heren, 
en dit Woord beslist over heel ons leven. Dit is geen separatisme. Dit is 
allerminst isolationering in verkeerde zin. Dit is hetzelfde christendom, 
waarin Paulus stond, toen hij zeide: indien iemand een ander Evangelie 
verkondigt, die zij vervloekt, en waarin de apostel der liefde z'n gemeen
schap met Christus beleed, toen hij de eis deed, horen van het beproeven 
der geesten. Zeker, de overwinning in de geestelijke strijd hangt niet van 
ons af. Het is de Hèer der heren, Die ons triomferen doet, m3.l).r Hij ge
bruikt ons wel in Zijn dienst, en dan eist Hij, dat wij overal Zijn vaandel 
volgen, en geen levensverband aangaan, waar dat vaandel niet verborgen 
mag en toch moet blijven. Dit is geen schuwen van andersdenkenden. Dit 
is juist wat Dr Van Rhijn op blz. 34 noemt het "tonen wat het christelijk 
geloof betekent"; dit doen we niet door in een partij te gaan, die als partij 
dit geloof niet aanvaardt, maar door een partij te vormen, die het vaandel 
van Jezus omhoog heft en trouw is; hierbij mogen we geen ogenblik 
vergeten hoeveel geestelijke schade door het eerste berokkend wordt aan 
de waarachtige christelijke opbouw van heel de maatschappij. 

Dr Van Rhijn bespreekt daarna nog enkele voorname punten uit het pro
gram van de P.v.d.A., nl. tegen het kapitalisme, de opvatting omtrent de' 
staat (het gevaar van staatssocialisme), het gezag van de overheid, de proble
men van de verhouding van staat en maatscháppij, de vrijheid van het indi
vidu, de vrijheid en gebondenheid, het wezen der democratie, de waarde 
van de arbeid enz. enz., en hij stelt de vraag, of al deze punten niet door de 
positieve christenen moeten aanvaard worden; volgens zijn mening wel, 
en daarom is er z. i. voor een belijder van Jezus Christus plaats in de 
r.v.d.A. 

Op al deze details ga ik niet in. 
Ik zou uit het roomse partij program tal van punten kunnen noemen, 

waarmee wij van harte instemmen, en toch denken wij er niet aan ons 
bij de K.V.P. te voegen; tussen haar en ons liggen principiële grondver
schillen, die deze 'eenheid uitsluiten. 

En zo staat het ook ten opzichte van de P.v.d.A. 
Achter de meeste punten, die Dr Van Rhijn noemt, ligt de cardinale 

grondvraag : gelooft ge in God Almachtig en erkent gij Jezus Christus, Die 
nu in de hemel ter rechterhand des Vaders zit, als Heer over heel het 
leven, - en aan deze vraag mag niemand zich trachten te' ontworstelen; " 
het kan niet ,waar zijn, dat bv. het program van de P.v.d.A. volkomen 
ruimte laat voor de bijbelse beschouwing van gezag en overheid (Rom. 13), 
want indien ze dit deed, zou ze geen ruimte mogen laten voor de negatie 
van God als oorsprong van het gezag; die beide verdragen elkaar niet; de 
ene opvatting is "van boven'~ en de andere is "van beneden" en die beide 
mogen niet met gelijke rechten naast elkaar geplaatst worden; zo is het 
over de hele breedte' van het politieke program, afgezien nog van de be
zwaren, die we hebben tegen verschillende uitwerkingen, - en het is mij 
deswege een raadsel, hoe een oprecht christen als Dr Van Rhijn zich thuis 
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kan gevoelen in een gezelschap, waarin de Jmeesten de naam Jezus niet 
belijden als de enige naam ook tot behoudenis van het politieke leven. 

Tenslotte nog één woord. 
Dr Van.Rhijn beroept zich eindelijk op de souvereiniteit Gods en de 

vrijmacht van de Geest des Heren (Jes. SS : 8; J oh. 3 : 8) . 
. Wij belijden die beide, maar wij erkennen tegelijk, dat God de tot ge

hoorzaamheid roepende God is, en de Geest Gods werkt door het Woord; 
tot de Wet en tot de Getuigenis; indien zij niet spreken naar dit woord, 
zij hebben geen dageraad (Jes. 8). Ook niet in nationaal opzicht. Ook niet 
in het maatschappelijk leven. En spreekt de P.v.d.A. (zij het met veel ge
brek) naar dit Woord? Is de Bijbel haar richtsnoer? Is het Evangelie 
haar norm? 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

MR G. KUYPERS 

Officiële biografieën van Stalin zijn uitgegeven in talloze talen. Daarin 
vindt men echter niets over zijn persoonlijke geschiedenis, over zijn huise
lijk leven, zijn familie, zijn gewoonten of liefhebberijen. Dat is helemaal 
niet belangrijk, zegt een communist. Belangrijk is alleen, wat hij gedaan 
heeft voor het volk. 

Daarom waren die medische bulletins over Stalins ziekte en dood zo 
vreemd. Was dát die superieure, machtige mens, die stierf? Neen, de 
stervende Stalin werd minutieus beschreven in al zijn zwakheid en machte
loosheid. Schier geen enkel detail van zijn doodsstrijd werd de Russische 
burgers bespaard. De minister van gezondheid, de chef van de medische 
dienst van het Kremlin (wiens voorganger enige maanden geleden gearres
teerd was wegens pogingen tot moord op hoge Sowjetleiders), zeven pro
fessoren en één lector vertelden alles over Stalins ziekte (hypertensie en 
arteriosclerosis), over het verloop van zijn temperatuur, ademhaling, bloed
druk, polsslag, bloedgehalte, enzovoort enzovoort. Zij vertelden ook alles 
wat er tot zijn behoud gedaan werd. Zelfs bloedzuigers gebruikten zij. 
Nooit werden over Stalin zoveel personalia gepubliceerd als in zijn laatste 
uren. 

In het· jaar 1.490 liet in datzelfde Kremlin de grootvorst I wan 111 
een Joodse geneesheer, genaamd Leo, arresteren, omdat deze zijn zoon 
niet had kunnen behouden. Leo werd ter dood gebracht aan de oever 
van de Moskwa. In 1938 werden drie dokters terechtgesteld, omdat zij 
het leven verkort zouden hebben van Gorki en Koeibysjew. In Januari 
1953 werden negen medische kopstukken - hoofdzakelijk Joden - ge
vangen gezet, omdat zij het leven verkort zouden hebben van Zjdanow en 
Sjtsjerbakow. Zag Stalin er niet kerngezond uit? Het lijkt er veelop, 
dat de professoren die hem behandelden, maar één zorg hadden: zich te 
vrijwaren voor elke beschuldiging. Bij deze duidelijke communiqué's zal 
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niemand kunnen beweren, dat ook Stalins leven moedwillig verkort werd: 
, Dat is de sfeer van de communistische dictatuur. Dat is de sfeer, waarin 

het nodig is, "ter voorkoming van elke verwarring en paniek" onmiddel
lijk de meest ingrijpende regeringswijzigingen bekend te maken. 

Heeft er ooit een mens geleefd, die zo in alle hoeken der aarde bekend 
was als Stalin? Waarschijnlijk niet. Een' Mexicaanse krant plaatste boven 
het bericht van zijn ziekte de grote kop "Nog niet" en boven dat van 
zijn dood "Eindelijk". Iedereen wist immers, dat het over Stalin ging. 
In de Sowjet-Unie zelf had Stalin de gestalte gekregen van een verlosser, 
van een alwijze godheid. Zo'n figuur kan niet worden opgevolgd. En dat 
is de crisis, waarin de Sowjet-Unie zich thans bevindt, een crisis die 
misschien wel jaren kan duren en tot alles kan leiden. 

Wat zijner in de maand Maart een speculaties en onderstellingen ge
uit 1 Begrijpelijk, want reeds jarenlang verwachtte men iets van Stalins 
dood. Churchill heeft eens herinnerd aan de plotselinge terugtocht der 
Mongoolse horden na het sterven van hun grote Chan. Nu het zo ver is, 
ziet men soms meer dan er in feite nog te zien is. In feite weten wij 
verbluffend weinig met zekerheid. Het proeven van de ware ontwikke-, 
lingen zal veel geduld vergen, een zorgvuldig volgen van wat er dag 
voor dag gebeurt.. ' " 

Malenkow werd premier. Hij is dus de opvolger, zeiden wij. Maar bij 
de begrafenis van Stalin spraken Malenkow, Beria en Molotow alle drie ' ' 
precies een kwartier. Malenkow is meer een "primus inter pares", een ' 
eerste onder gelijken, zeiden wij. Toen verliet Malenkow het partij-
secretariaat. Was zijn positie dus zwakker, dan men eerst dacht? Waar- .' 
schijnlijk niet. Het kan zelfs een bewijs van kracht zijn. Het partij-secre-
tariaat kan, anders dan dertig jaar geleden, een routine-kwestie geworden 
zijn, die de daarin zeer ervaren Malenkow rustig aan Chroesjtsjew durft 
over te laten. Aan een reële machtsdeling zou men gedacht moeten heb-
ben, indien Molotow of Beria eerste partij secretaris was gewordè11. En 
zo maar door. 

Veel aandacht trok Malenkow's verzekering, dat er (zelfs) tussen de 
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten geen geschillen bestaan, die niet 
vreedzaam kunnen worden opgelost op basis van wederzijdse overeen
komsten. Ook beloofde hij een buitenlandse politiek "gegrond op de fei
t~". Wenste hij een wapenstilstand in de koude oorlog? Men zal zeggen: 
zo ja, dan was het wel wat vreemd, dat de MIG-piloten boven de Elbe, 
boven de Beierse grens en boven de Beringstraat zo snel met hun kanon
nen waren. Dit kunnen echter demonstraties tegenover het binnenland 
geweest zijn, de Russische pers maakte er veel werk van. 

De reacties van de Amerikaanse president Eisenhower wijzen er op, dat
hij wel iets in Malenkows betuigingen ziet. Hij verklaarde zich bereid 
met een schone lei te beginnen en Malenkow halverwege tegemoet te 
treden. Dit is voor Eisenhower een merkwaardige koers. Hoe heeft hij 
de politiek der "containment" (het tegenhouden der Russen) bestreden. 
Dat moest zijn "roU back" (terugdrijven). Zijn politieke doel was de 
bevrijding der onderdrukte volken (langs vreedzame weg). Hij stelde het 
Congres een resolutie voor ter verwerping van geheime clausules als die 
van Jalta, welke leidden tot slavernij (van zo'n resolutie kwam overigens 
nog niets terecht). 



In de grond van de zaak is dit een' politiek van niet onderhandelen. 
Een politiek van geen nieuwe compromissen. Maar zou Malenkow iets 
anders bedoelen dan een compromis? Zou hij bijvoorbeeld de Koreaanse 
oorlog willen liquideren, zoals de Berlijnse blokkade werd afgewikkeld, 
zo maar, zonder tegenprestatie? Het is nauwelijks aan te nemen. Ook 
kan men dan nauwelijks van "wederzijdse overeenkomst" spreken. En 
wanneer Malenkow iets in ruil wil hebben, dan mag Eisenhower wel op
passen. Want met Jalta merkte men ook pas jaren later wat men eigenlijk 
"geruild" had. " 

Trouwens, niets zou natuurlijker zijn, dan dat de Koreaanse oorlog werd 
. beëindigd zonder meer, zonder tegenprestatie. De communisten zijn hem 
tenslotte ook zonder oorzaak begonnen. Onderhandelingen, toch al ge~ 
vaarlijk wegens haar passief-makende invloed op het Westen, zullen alleen 
ten doel kunnen hebben te peilen in hoeverre de nieuwe situatie binnen 
het Sowjet-blok de houding naar buiten beïnvloedt. Daar kan zeker iets 
in zitten. De communisten zullen immers deze interne situatie moeten 
stabiliseren. En dat geldt vooral de verhouding tussen de Sowjet-Unie 
enerzijds en de satellieten en China anderzijds. Bijvoorbeeld: Malenkow 
heeft zelf geen revolutie gemaakt, Mao Tse Toeng wèl. Stalin kon nog 
worden voorgesteld als de bevrijder van Tsjechoslowakije, Polen, Hon
garije, maar Stalin is nu dood en wat er van de bevrijding over is, zijn 
voedseltekorten en terreur. Als die landen net zo'n lek hadden als Oost
Duitsland in Berlijn, dan zouden zij bok leeglopen. Nu ontsnappen er 
af en toe slechts vliegtuigen, maar de afkeer is hetzelfde en algemeen. 
Dit zijn communistische moeilijkheden, waarvan men niet alles moet ver
wachten, maar die zeker moeten worden uitgebuit. Daarom is het juist 
nu voor "compromissen" de tijd niet, dunkt ons. 

Eisenhower is nu een maand of twee aan het bewind. Men bespeurt een 
andere toon in Washington, ~r radicale veranderingen in de ,politiek 
vallen nog niet op te merken. Nieuw is bijvoorbeeld de toön van minister 
Dulles, die voor de Europese Defensie Gemeenschap een propaganda-reis 
door Europa maakte onder het motto: Amerika heeft dertig milliard dollar 
in Europa gepompt, het wordt nu tijd, dat er eens wat komt van de 
Europese eenheid. De Duitse Bondsdag, kundig bestuurd door Dulles' 
trouwste bondgenoot Adenauer, ratificeerde de E.D.G. als het eerste der 
zes parlementen. Onzeker blijft het lot van het E.D.G.-verdrag in Frank
rijk, waar de nieuwe regering-Mayer ter voldoening aan een investituurs
belofte negen aanvullende protocollen voorstelde, die aan het Franse 
parlement werden geschilderd als belangrijke wijzigingen en aan de verdrags-: 
partners als pure interpretatie-regels. Deze protocollen beoogden Frank
rijk het recht te geven naar eigen goeddl1nken Franse eenheden uit het 
Europese leger overzee te sturen, en Franse officieren naar eigen goed
dunken over te plaatsen, terwijl aan de niet-Duitse troepen in Duitsland 
bijzondere rechten zouden moeten worden gegeven. Over deze protocol
le11' documenten van Franse twijfel, wordt nog onderhandeld. Al:;, de 
E.D.G. nog gered wordt, dan zal dat vrucht zijn van de Amerikaanse 
aandrang. Intussen zag minister Mansholt zijn droom van een Europese" 
Landbouw Unie vervliegen. Het ontwerp-statuut voor een Europese (poli
tieke) Gemeenschap (zonder verplichting tot vormiag van een Europese 
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markt) werd aangeboden aan de zes ministers en door de Franse minister 
. Bidault zeer koel in ontvangst genomen. 

Eisenhowers voornaamste stap in het Verre Oosten was de opheffing 
van de neutralisering van Formosa,waar Tsjang Kai Sjek zetelt met een 
nationalistisch leger van ondefinieerbare sterkte. De Zevende Vloot, die 
tót taak had aanvallen op zowel als aanvallen uit Formosa te verhinde- . 
ren, werd teruggetrokken. Hoeveel communistische soldaten Tsjang nu 
langs de kust van China bindt is niet bekend, maar daar ging het om. 
Een nationalistische invasie van enig belang is overigens niet te ver
wachten. 

Eisenhower hief de twee jaar oude loon- en prijsbeheersing vrijwel vol
ledig op, zodat Amerika weer een "vrije economie" heeft. Afgezien dan 
van de prijzensteun voor de landbouw, waar minister Benson wel af wîl, 
maar voorlopig nog niet af kan. Margarine overwon in Amerika voor het 
eerst de boter en met die boter zit de regering nu opgescheept. Met het 
Congres had Eisenhower nog weinig last, maar een nieuwe president / 
wordt altijd een- aanlooptijd gegund. 

Er kwam een overeenkomst tussen Engeland en Egypte tot stand over 
de toekomst van de Soedan. Met inschakeling van een drietal commissies 
zullen er in ·dat land verkiezingen gehouden worden, daarna zal er een 
Soedanese regering worden gevormd en de Soedanezen zullen binnen 
drie jaar beslissen, of zij zich zullen aansluiten bij Egypte, dan wel on
afhankelijk zullen zijn. En dat laatste, zeide minister Eden, betekent, dat 
zij zièh ook zullen kunnen aansluiten bij het Britse Gemenebest. Premier 
N aguib sputterde even, deed er toen he~ zwijgen toe. Thans wordt er 
onderhandeld over de ontruiming van het Suezkanaal door de Engelsen 
en over een nieuw defensie-stelsel daar. De .scheiding van de Soedan- en 
de Suez-kwestie scheen vruchten af te werpen. 

In Teheran ontstond een openlijk conflict tussen premier Mossadegh 
ende Sjah. Bijna had de bedlegerige oude man de jonge vorst het land 
uitgewerkt, maar een derde speler, de religieuze leider Kasjani, voorzitter 
van de Majlis, stuurde zijn a~nhangers de straat op en stak er een stokje 
voor. Het conflict· bleef hangen. Daar zijn de Perzen sterk in. Zo hangt 
ook nog steeds het olie-geschil met Engeland. Intussen verwierp het Vene
tiaanse gerechtshof een Engelse aanspraak op een lading Perzische olie, 
aangevoerd door de tanker "Miriella". De havenstad Abadan kreeg feeste
lijk een Miriella-straat. 

Denemarken ondervond, dat het lid van de Noor.d-Atlantische Ver
drags Organisatie is. Op verschillende plaatsen rebelleerden soldaten, op
gezet door communisten, tegen de twee-jarige diensttijd. En er landde 
een gave Poolse MIG-straaljager, die de Amerikanen graag wilden heb
ben en bijna dagelijks werd teruggeëist door de Polen. De MIG werd in 
elk geval goed bekeken. 

Op verkiezingen in Oostenrijk volgde een ernstige karunetsformatie-
crisis. Communisten en onafhankelijken (neo-nazi's) verloren zetels. De 
socialisten gingen vooruit en roofden de (Roomse) Volkspartij bijna de 
kroon (73 tegen 74 zetels). Dit gaf een niet zo heel gelukkige evenwichts
toestand. De democratie heeft de laatste jaren wel aan meer landen zulk 
een poets gebakken. 

Koning Boudewij n van België kwam. in opspraak doordat hij de over-
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stroomde gebieden niet bezocht. Hij was ernstig ziek, zei' premier Van 
Houtte. De socialistische pers bracht zijn stiefmoeder, de prinses De 
Rethy, in geding en eiste vaststelling van haar status. Zelfs op haar 
blouses werden aanmerkingen gemaakt. Koning Boudewijn was over deze 
aanvallen ontsticht. Hij zou dat verklaard hebben in een "interview". 
Het bleek geen interview te zijn, maar het was ongetwijfeld zijn mening. 
De zaak doofde gelukkig uit, maar zij bewees, dat het met. de verhouding 
tussen de Belgen en hun dynastie nog steeds niet in orde is. 

De communistische president van Tsjecho-Slowakije, Gottwald, de man 
die Benesj het roer ontrukte, woonde in ijzige koude Stalins begrafenis 
in Moskou bij, schreef nog een groot artikel in de Prawda, stierf binnen 
een week te Praag aan een longbloeding. De plechtigheden bij zijn ziekte 
en dood waren een getrouwe nabootsing van die voor Stalin. Gottwalds 

, opvolger is Zapotocky. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 
Op een vraag mijnerzijds ontving ik onlangs van de redactie van een 

Nederlands dagblad het volgende antwoord: 
Gaarne willen wij verklaren waarom voor sommige politieke groepe

ringen kleine letters en voor andere hoofdletters worden gebruikt. U zult 
hebben opgemerkt; dat wij de z.g. regeringspartijen aanduiden als: "de 
P.v.d.A.", "de K.V.P.", "a.r." en "c.h.". Gaat men deze afkortingen 
volledig uitspreken, dan krijgt men: "de Partij van de Arbeid", "de 
Katholieke Volkspartij", "de anti-revolutionairen" en "de christelijk his
torischen". Waarom, zo zult U zich afvragen, de eerste twee aangeduid 
met de naam van een partij en de laatste twee met een adjectief, een poli
tieke kleur weergevende? De reden hiervan is, dat de Partij van de Arbeid 
en de Katholieke Volkspartij zeer uidrukkelijk partijen zijn, terwijl de 
a.r. en de c.h. zich van ouds op het standpunt stellen, dat zij lieden zijn 
van een bepaalde politieke kleur, die zich voor bepaalde politieke gebeur
tenissen hebben verenigd. 

Deze twee groepen zijn ook weinig centralistisch georganiseerd~ Zij 
zijn meer een verzameling van plaatselijke of regionale kiesverenigingen 
dan een partij van een vorm zoals de meeste partijen die vertonen. Het 
gebruik van kleine letters voor die twee protestants-christelijke groepen 
heeft dus historische redenen. 

ANTWOORD: 
Met de opvatting van de parlementaire redacteur van ...... welke U 

mij in Uw brief van 22 November 1952 ter kennis bracht, kan ik niet 
instemmen. 

Juist is, dat de Antirevolutionaire Partij een "federatief" karakter 
draagt. Dit is historisch zo gegroeid en wordt in en door die partij ook 
bepaaldelijk gewenst. 

Antirevolutionaire plaatselijke en districts-kiesverenigingen ·waren er 
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vóór er een georganiseerde nationale antirevolutionaire partij bestond. 
Sprak men vóór 1879 van de antirevolutionaire "partij", dan kon daarmede 
toen inderdaad niet anders worden bedoeld dan de a.r. richting. 

In de jaren zeventig kwam er een centraal orgaan van advies, echter niet 
door de bestaande kiesverenigingen aangewezen, dat de naam van "cen
traal comité" aannam. 

Uit de boezem van dit centraal comité kwam, op daartoe gedaan ver
zoek, in 1878 een ontwerp-program van beginselen voort. Dit program 
werd door een vergadering van afgevaardigden (deputaten) van bestaande 
kiesverenigingen op 3 April 1879 aanvaard. Tevens werd daar een sta
tuut vastgesteld, waarin het centraal comité, van toen af door de kiesver
enigingen gekozen, als centraal orgaan der partij 1) fungeerde. Toetreding 
tot het verband der partij door een kiesvereniging geschiedde en geschiedt 
nog heden door "aansluiting bij het Centraal Comité van A.R. Kiesver
enigingen" . 

De georganiseerde A.R. Partij heeft dan ook geen individuele personen 
als lid, die dan eventueel zouden worden verenigd in plaatselijke "af
delingen". Een antirevolutionair kan slechts lid zijn van een - zelfstan
dige - plaatselijke kiesvereniging. Uw ondertekening van uw brief als 
"lid van de A.R.P." was dan ook onjuist I 

Tot de georganiseerde A.R. Partij behoort men door lid te worden 
van een kiesvereniging, welke is aangesloten bij het e.C. van A.R. K.V. 
Deze aansluiting brengt mede, dat zulk een kiesvereniging zich tevens 
aansluit bij de Kamer- en Statenkieskringcentrales (en eventueel bij de 
Hulpcentrale), binneri welker ressorten zij is gevestigd. 

Volgens het partij statuut in zijn oudste redactie droeg de organisatie
vorm der A.R. Partij een volstrekt federatief karakter. Art. 10 luidde 
toen: "Door hare aansluiting aan het Centraal Comité mogen de Kies
vereenigingen nooit geacht worden, eenig stuk of deel van hare autonomie 
te hebben prijsgegeven. Het Centraal Comité noch ook de Deputaten
vergadering, bezit ten opzichte der Kiesverenigingen eenige andere, dan 
louter raa,dgevende of contractueele bevoegdheid." Bepalingen als de hui
dige artt. 13 en 25 (zie beneden) ontbraken geheel. 

Zo volstrekt federatief is de organisatievorm thans niet meer, gelijk uit 
het volgende moge blijken. 

Volgens art. 5 der geldende partij statuten - naar zijn inhoud en for
mulering stammende van de in 1916, nog onder leiding van Dr Kuyper 
tot stand gekomen herziening van het statuut - heeft het Centraal Comité 
"geen besturende maar uitsluitend een leidende bevoegdheid en zulks 
alleen krachtens overeenkomst. Het gezag berust niet bij het Centraal 
Comité, maar uitsluitend bij de Deputatenvergadering". 

Die Deputatenvergadering bestaat uit afgevaardigden der plaatselijke 
kiesverenigingen. "De A.R.P. als geheel genomen, treedt met beslissend 
gezag uitsluitend op in haar Deputatenvergadering" (art. 25). 

Het intussen nog steeds gematigd federatieve karakter van de orga
niSatie der A.R.P. komt het duidelijkst uit in art. 12 der partij statuten : 

1.) Voor de geschiedenis der totstandkoming van de georganiseerde A.R. Partij in 
1879 zij verwezen naar de Verantwoording, welke voorafgaat aan de in 1951 onder de 
titel Geen Vergeefs Woord verschenen verzamelde deputaten-redevoeringen (dat zijn 
de grote politieke redevoeringen van Kuyper, Bavinck, Colijn, De Wilde en Schouten 
ter opening van de deputatenvergaderingen). 
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"De aansluiting bij het C.C. laat het begin$el der autonomie!) van·· de 
plaatselijke kiesvereniging onaangetast". 

Een der voornaamste· verplichtingen, welke de toetreding tot het partij
verband voor een kiesvereniging thans medebrengt, is, dat zij in haar 
statuten of reglementen moet verklaren zich te zullen onderwerpen aan 
de besluiten der Deputatenvergadering (art. 13, onder b). 

Uit het voorgaande blijkt, dat de organisatievorm ~zich .sinds 1879 heeft 
ontwikkeld in deze richting, dat.de kiesverenigingen, door toetreding tot 
de georganiseerde partij, zichzelven beperken door zich te binden aan 
de bestaande regelingen en nog te nemen besluiten der Deputatenver
gadering. Zij blijven intussen vrij zich daaraan te onttrekken door uit het 
partijverband te treden. 

Zo draagt ook thans de organisatievorm der Antirevolutionaire Partij 
nog steeds een federatief karakter, dat haar echter niet verhindert op te 
treden als een met bindend gezag jegens de bij haar aangesloten kies
verenigingen bekleed lichaam . 

. De candidaatstelling voor de Tweede Kamer is aa,n het oordeel der 
Deputatenvergadering onderworpen. Alleen zij kunnen als candidaat voor 
de Tweede Kamer worden gesteld, die 

a. het Program van Beginselen onderschrijven, 
b. in hoofdzaak instemmen met het Program van Actie, 
c. lid zijn van een aangesloten kiesvereniging ... (art. 39). 
Hieruit volgt dus, dat de a.r. Kamerleden wel degelijk aan de A.R. 

Partij zijn gebonden, zij het door een zgn. "zedelijke band". U zie hier
over nader A.R.S. XVIII (1948), blz. 54 v.v., en XXI (1951), blz. 226 V.v. 

Ook plaatselijk worden de a.i-. raadsleden op dezelfde wijze gebonden 
aan het Program van Beginselen der partij en aan een eventueel door 
de plaatselijke kiesvereniging aanvaard gemeenteprogram. Voor dit laatste 
is door de organisatie van a.r. gemeente- en provinciebestuurders juist 
onlangs een model opgesteld, waarmede het Centraal Comité zijn instem
ming heeft betuigd, terwijl een model-provincieprogram in de maak is. 

G. 

* 
RECTIFICATIES 

1. Het aan het slot der eerste alinea op blz. 126 bedoelde advies is 
hetzelfde als het onder no 2 juist daaronder opgenomene. 

2. Hetgeen in de kop boven de recensie van Patrimonium op blz. 134-
ná de vermelding van de abonnementsprijs staat, moet vervallen. 

I 

* 
2) Dat dit woord hier min juist wordt gebruikt be!oogde ik in mijn Beschouwingen 

rond het strandschap Zandvoort en enkele andere vormen van inter-gemeentelijke 
samenwerking in de bundel Opstellen op het gebied van recht, staat en maatschappij, 
aangeboden aan Prof. Dr Anema en Prof. Dr P. A. Diepenhorst, Amsterdam, 1949, 
blz. 74 v. ' 

-l -
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DOOR 

J. A. BAKKER 
Bureau-chef bij de Staatsmijnen in Limburg 

Inleiding 
Na de bevrijding heeft het niet aan plannen ontbroken welke ten doel 

hadden om de door de oorlog getroffen landen te helpen. Deze plannen 
wilden een weg aangeven om uit de moeilijkheden te komen en daartoe 
tevens de middelen aanwijzen en verschaffen. 

Een van de bekendste en voornaamste was het plan van de Amerikaan 
George Marshall, hetwelk aan Europa een zodanige steun ging verlenen, 
dat het zich kon herstellen van de ontvangen slagen. Met deze steun en 
tevens door eigen inspanning van alle krachten, moesten de landen van 
Europa tràchteti. zo spoedig mogelijk weer op eigen benen te staan en 
thans kan zeker dankbaar worden geconstateerd, dat, ondanks velerlei 
moeilijkheden, hét gestelde doel is bereikt. Dit plan heeft Amerika milliar
den dollars gekost; sprekender nog dan dit bedrag is het feit, dat de 
Amerikanen per jaar en per hoofd berekend 85 gulden aan het Marshall
plan hebben bijgedragen. 

Het Marshallplan wilde onder meer de Europese volkeren in de richting 
van economische samenwerking sturen en bij alle feilen, die aan een der
gelijk object kleven, mag toch gezegd worden, dat deze opzet is geslaagd. 

Daarom behoeft het geen verwondering te wekken dat men allerwege 
en ook in Amerika met instemming kennis nam van het plan, dat de heer 
Schuman, minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, op 9 Mei 1950 
wereldkundig maakte. De heer Monnet, wiens naam onafscheidelijk is 
verbonden aan de economische wederopbouw van Frankrijk, en die de 
geestelijke vader van het Plan Schuman wordt genoemd, zeide in zijn rede 
ter inleiding op dit plan, dat, nu het ophouden van de Amerikaanse hulp 
in het verschiet. lag, het nodig was een plan te beramen om de Europese 
samenwerking te bestendigen en te verdiepen. 

Uit de koppen inde couranten omstreeks 9 Mei 1950 blijkt in ver-, 
schillende toonaarden de sensatie, die het Schuman-plan veroorzaakte. 
Enkele van deze opschriften luidden: 

Politieke gebeurtenis van de eerste rang. 
West-Europa economisch hechter. 
Opzienbarend, revolutionnair voorstel. 
Een stoutmoedig initiatief. 

Op 20 Juni 1950 werd een aanvang gemaakt met de bespreking v~n 
het gelanceerde plan door gedelegeerden en deskundigen van de landen 
A. S. XXlIl 8 
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aan wie door de heer Schuman een uitnodiging was gericht,. n.l. naast 
Frankrijk: België, Duitsland, Italië, Lu.xemburg en Nederland. Ook aan 
Engeland was een uitnodiging gericht, welke echter niet aanvaard werd. 
Hierop kom ik later nog terug. 

De onderhandelingen en besprekingen hebben van Nederlandse zijde 
plaats gehad in een sfeer van zeer goede samenwerking tussen de Neder
landse ambtelijke delegatie en de adviseurs uit het bedrijfsleven (kolen 
en staal). 

In Maart 1951 werden de Schuman-besprekingen beëindigd en kwam 
een Verdrag tot stand, genaamd: Verdrag tot Oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en een Conventie met betrekking 
tot de Overgangsbepalingen, die beiden op 19 Maart 1951 geparafeerd 
werden, voor Nederland door de heer D. P. Spierenburg, voorzitter van 
de Nederlandse delegatie. 

Op 18 April d. a. v. werden beide overeenkomsten door de ministers 
van de hierboven genoemde zes landen getekend. 

De beide Kamers onzer Staten Generaal hebben van warme belang
stelling en grote instemming doen blijken en de Tweede Kamer heeft 
als eerste de beide overeenkomsten geratificeerd, spoedig gevolgd door de 
Eerste Kamer. In beide Kamers was alleen de communistische frctctie 
tegen de ratificatie. 

Spoedig volgde ook de ratificatie door de parlementen der andere vijf 
landen. In Frankrijk en Duitsland viel vrij veel oppositie op te merken; 
in Frankrijks Nationale Vergadering waren 377 stemmen vóór en 235 
tegen ratificatie, in de Bondsdag van de West-Duitse Republiek 232 vóór
en 143 tegenstemmers. 

De Franse Regering ging bij haar voorstel, belichaamd in het Plan 
Schuman, er van uit "het geheel der Frans-Duitse steenkool- en staal
productie, onder een Hoog Gezagslichaam te plaatsen, in een organisatie, 
waaraan ook de andere landen van Europa kunnen deelnemen", welke 
oproep een gunstig onthaal bij de andere, thans deelnemende staten heeft 
gevonden. 

Door de samensmelting van de basisproducties, steenkool en staal, en 
de instelling van een Hoog Gezagsorgaan aan welks beslissingen deze 
landen gebonden zullen zijn, is de eerste steen ,gelegd van het huis der 
Europese economische samenwerking, en zal dit Verdrag tevens de eerste 
concrete grondslagen leggen voor een Europese federatie, welke bij de 
huidige ontwikkeling der wereldpolitiek onontbeerlijk is voor de vrede. 

Grondbeginselen van het Verdrag. 
Voor een goed begrip van wat hierna over de gemeenschap gaat volgen, 

is het niet ondienstig de woorden aan te halen die voorafgaan aan de 
bepalingen van het Verdrag zelf. 

De President van de Bondsrepubliek Duitsland, Zijne Koninklijke' 
Hoogheid de Koninklijke Prins van België, de President van de 
Franse Republiek, de President van de Italiaanse Republiek, Hare 
Koninklijke Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, Hare 
Majesteit de Koningin der Nederlanden, 

Overwegende dat de wereldvrede slechts kan worden beschermd 

r 
( 
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door een krachtsontplooiing evenredig aan de gevaren die hem be
dreigen; 

Er van overtuigd, dat de bijdrage, die een georganiseerd en levend 
Europa tot de beschaving kan leveren, onontbeerlijk is voor het 
handhaven van vreedzame betrekkingen; 

Zich er van bewust, dat Europa zich slechts kan vormen door 
daden, die allereerst een feitelijke saamhorigheid scheppen, en door 
het leggen van gemeenschappelijke grondslagen voor de economische 
ontwikkeling; 

Verlangend door uitbreiding tot de productie hunner basis
industrieën gezamenlijk bij te dragen tot een verhoging van het 
levenspeil en tot het voortgaan van de werken des vredes; 

Vastbesloten voor eeuwenoude wedijver een samensmelting hunner 
wezenlijke belangen in de plaats te stellen, door het instellen van een 
economische gemeenschap de eerste grondstenen te leggen voor, een 
grotere en hechtere gemeenschap tussen volkeren, die lange tijd door 
bloedige strijd verdeeld zijn geweest en de grondslagen te leggen 
voor instellingen, die in staat zijn richting te geven aan een voortaan 
gezamenlijke bestemming; 

Hebben besloten een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
in het leven te roepen. 

Doelstellingen van het Verdrag. 
De artikelen 1 en 2 van het Verdrag zeggen hiervan; 

De Hoge Verdragsluitende partijen komen bij dit Verdrag onder
ling overeen op te richten een Europese Gemeenschap Tloor Kolen 
en Staal, gebaseerd op een gemeenschappelijke markt, gemeenschap
pelijke doelstellingen en gemeenschappelijke instellingen. 

en 

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft ten doel in 
harmonie met de algemene economie der deelnemende Staten, en 
daartoe in staat gesteld door de instelling van een gemeenschappelijke 
markt bij te dragen tot de economische ontwikkeling, de uitbreiding 
van de werkgelegenheid en de verhoging van het levenspeil in de 
deelnemende Staten. 

De Gemeenschap moet in toenemende mate de omstandigheden 
scheppen, die uit zichzelf de meest rationele verdeling van de pro
ductie op een zo hoog mogelijk peil verzekeren en daarbij zowel de 
continuïteit van de werkgelegenheid waarborgen, als vermijden, dat 
in de economie van de deelnemende staten fundamentele en duurzame 
moeilijkheden worden veroorzaakt. 

Deze gemeenschap, die een eerste daadwerkelijke uiting is van het 
streven naar een Verenigd Europa, bezit op een bepaald gebied, n.l.. dat 
van kolen en staal, een haar door de deelnemende landen verleende souve
reiniteit. De toekomst zal leren in hoeverre deze stap gerechtvaardigd is 
geweest; de hoop en de wens moge uitgesproken worden, dat het doel, 
hetwelk de voorstellers van en de 'deelnemers aan het Verdrag voor ogen 
heeft gestaan, ook in feite gerealiseerd moge worden. 
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De mate van int~nsiteit dezer samenwerking in de gemeenschap wordt 
bepaald door het feit, dat men deze samenwerking gestalte heeft gegeven 
door het in leven roepen van een kolen en staalgemeenschap tussen de 
vorengenoemde landen met eigen gezagsorganen, welke zoveel mogelijk 
onafhankelijk zijn gemaakt van de diverse nationale gezagsorganen . 

. Als doel wordt economische expansie voor ogen gehouden, welke samen 
met de ontwikkeling van de werkgelegenheid, zal hebben te leiden tot 
een verhoging van het levenspeil in de verdragslanden. 

Alvorens de middelen tot verwezenlijking van de doelstellingen en de 
instellingen die daarbij nodig zullen zijn, aan een nadere beschouwing 
te onderwerpen, eerst nog iets over de politieke kant van het verdrag. 

Zoals gezegd is het verdrag - of liever de in het verdrag genoemde 
Gemeenschap - een eerste stap op de weg naar een Europese federatie 
met behoud van het nationaal eigene van de Europese landen, een eerste 
vrucht van het z.g. functioneel federalisme, een poging tot Europese een
heid te geraken. De ervaring die met deze Gemeenschap in de toekomst 
zal worden opgedaan zal van veel belang zijn voor de bepaling van het
geen verder te doen staat. 

, Het is duidelijk, dat door dit verdràg Duitsland in sterke mate inge
schakeld wordt in de Europese samenwerking, waardoor getracht wordt 
de eeuwenoude tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland uit de wereld 
. te helpen. Bij de besprekingen in het Duitse parlement over dit verdrag 
werd door minister Prof. Hallstein gesteld, dat het met het Plan Schuman 
de bedoeling is iedere mogelijkheid van een gewapend conflict tussen 
Frankrijk en Duitsland uit te sluiten. En dan zegt hij verder: 

"Wij weten uit bittere ervaring, dat, om dit gevaar uit te schakelen, 
een verbod niet voldoende is (want niet alleen juristen zijn er zich van 
bewust, dat misdadigers zich niet door verboden latep afschrikken); men 
moet het plegen van het delict onmogelijk maken en dat doet dit verdrag 
inderdaad." 

De mogelijkheid van een duurzame toenadering tussen Frankrijk en 
Duitsland wordt door het verdrag geboden. 

Daarnaast kan ook worden opgemerkt, dat door een goede uitwerking 
van het verdrag de pQsitie van West-Europa tegenover de dreiging dit 
het Oosten wordt versterkt. Hoe meer de eenwording van Europa een 
feit wordt, hoe meer wij hierin mogen' zien een bevordering van de vrede. 

Er is hier een overeenstemming, die tot blijdschap stemt en goede ver
wachtingen voor de toekomst doet koesteren, een overeenstemming tussen 
datgene wat de Raad van Europa als wenselijk heeft te kennen gegeven 
en hetgeen de Regeringen in de praktijk hebben gedaan bij de ont
.wikkeling van het Plan Schuman. Immers mocht deze zaak niet al te zeer 
vanuit het eigen nationaal belang worden gezien, en moest er een bereid
heid zijn naast de voordelen die het scheppen van de gemeenschappelijke 
markt zal brengen, ook de nadelen te aanvaarden, nadelen die er zeer 
zeker zullen zijn, waarop ik nog nader terug zal komen . 

De deelnemende staten verplichten zich alle maatregelen te nemen, welke 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de beschikkingen en aanbevelingen 
van de instellingen der Gemeenschap. 

De heer Stikker, onze vroegere minister van Buitenlandse Zaken, heeft; 

I 
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toen hij nog voorzitter van de O. E. E. C. 1) was, een plan ontworpen om 
deze integratie uit te breiden en in verband daarmede is aan enkele tech
nische commissies van de O. E. E. C. opdracht gegeven voor een aantal 
industrietakken na te gaan, welke de mogelijkheden zijn. 

Wegen waarlangs de doelstellingen van het verdrag moeten worden 
bereikt. 

Na vaststelling der hiervoor omschreven doelstellingen gaat het ver
drag over tot een nadere concretisering van de taak van de organen der 
gemeenschap (dat zijn de zes samenwerkende landen). ~ I 

Het verdrag bepaalt, dat de organen van de gemeenschap (welke 
organen hierna nog nader zullen worden omschreven) in het gemeen
schappelijk belang als taak hebben: 

a. te waken voor een regelmatige voorziening van de gemeenschappe
lijke markt, rekening houdende met de behÖeften van derde landen; 

b. aan allen, die in het gemeenschappelijk marktgebied als verbruiker 
optreden en in vergelijkbare omstandigheden verkeren, op voet van ge
lijkheid de toegang tot de productie-bronnen te waarborgen; 

c. te waken voor een zo laag mogelijke prijsstelling, mits daaruit geen 
verhoging voortvloeit van .de door dezelfde ondernemingen bij andere 
transacties berekende prijzen, noch van het prijspeil in een ander tijdvak, 
terwijl ruimte gelaten moet worden voor de noodzakelijke afschrijvingen 
en voor een normale beloning van de geïnvesteerde kapitalen; 

d. te waken voor het handhaven van omstandigheden, welke de onder
nemingen aansporen tot het vergroten en verbeteren van hun productie
mogelijkheden en tot het bevorderen van een rationeel beleid bij het ont
ginnen van de natuurlijke hulpbronnen, waardoor een niet verantwoorde 
uitputting daarvan wordt voorkomen; 

e. de verbetering te bevorderen van het levenspeil en van de arbeids
voorwaarden der werknemers, zodat een geleidelijke egalisatie daarvan in 
elk der industrieën, welke aan haar zorg zijn toevertrouwd, mogelijk 
wordt; 

f. de ontwikkeling van het internationale ruilverkeer te bevorderen 
en te waken voor het in acht nemen van billijke grenzen ten aanzien van 
de op buitenlandse markten berekende prijzen; 

g. een regelmatige uitbreiding en modernisering van de productie, 
alsmede een verbetering van de kwaliteit te bevorderen, met dien ver';' 
stande, dat. elke bescherming tegen concurrerende industrieën, die niet 
zou zijn gerechtvaardigd door een ongeoorloofde handeling hunnerzijds 
of te hunnen gunste verricht, is uitgeschakeld. 

Uit het bovenstaande blijkt dat voor de markten der zes aangesloten 
landen thans één gemeenschappelijke markt in de plaats treedt. Binnen 
dat gebied bestaan er, voor zover de kolen- en staalindustrie betreft, geen 
grenzen meer. Voor een goed begrip zij nog opgemerkt, dat wafineer 
van kolen gesproken wordt, hieronder ook begrepen zijn cokes, steen
koolbriketten en bruinkoolbriketten. Bij staal wordt ook in beschouwing 
genomen ijzererts, schroot en walserijproducten. 

1) O.E.E.C. = Organization for European Edonomic Cooperation, Parijs, d. i. 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. 
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De samenwerking van de verschillende partners in deze gemeenschappe
lijke markt maakt het nodig, dat bij het in werking treden daarvan allerlei 
bèlemmerende maatregelen en practijken, als strijdig met het beginsel van 
de gemeenschappelijke markt, uit de weg moeten zijn geruimd. Het ver
drag. geeft duidelijk aan wat hieronder moet worden verstaan en verbiedt \ 

a. in- of uitvoerrechten of contingenteringen; . 
b. maatregelen of practijken, die van discriminerende aard zijn op het 

gebied van prijz.en of leveringsvoorwaarden en vervoerstarieven; 
c. door de staten verleende subsidies of hulp, of door deze opgelegde 

bijzondere lasten, in welke vorm ook; 
d. restrictieve handelingen, welke de strekking hebben de markten 

te beheersen. 
Alvorens nu enige economische beschouwingen te leveren zou ik eerst 

iets meer willen zeggen over de inhoud van het Schuman-verdrag en de 
organen die gecreëerd zullen worden voor de richtige uitvoering daarvan. 

1. Het gaat. zoals uit de nadere omschrijving van het verdrag blijkt, 
om de producten kolen en staal; de bijproducten van deze industrieën, 
ook die van de cokesfabrieken, vallen er niet onder. 

2. De belangrijkste punten van het verdrag zijn, dat er één gemeen
schappelijke markt komt, omvattende het gebied van de zes aangesloten 
landen, met de consequentie dat alle invoerbarrières aldaar nu wegvallen. 
Alle aanwezige protectionistische muren dienen te worden gesloopt, wil 
,men het gestelde doel bereiken. 

3. Indien op de een of andere wijze moet worden ingegrepen of in be
paalde gevallen leiding moet worden gegeven, dan geschiedt dit niet meer 
door de nationale Regeringen, maar door het boven-nationale orgaan, de 
Hoge Autoriteit. ( 

4. De verdragsperiode is 50 jaar, maar daarbij dient wel in aanmerking 
te worden genomen, dat het geruime tijd zal duren voor en aleer alles 
v9lgens de doelstellingen zal functionneren. Verder is deze periode nog te 
splitsen in allereerst een voorbereidingsperiode (voor kolen max. 6 maan
den. voor staal max. 8 maanden) en een overgangsperiode (max. 5 jaar) 
en tenslotte de definitieve periode. Het is duidelijk dat eerst in de defini
tieve periode de gemeenschappelijke markt volledig zal kunnen werken. 

Alvorens deze overeenkomst goed zal' lopen en zeker ook nog in de 
clefinitieve periode. zullen vele klippen moeten worden omzeild en bar
rières moeten worden weggenomen, tot welk doel er een aantal weldoor
.dachte organen zullen komen, die wij nu, ieder in zijn eigen verband, 
zullen bezien. 

De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door haar instellingen, elk 
in het kader van haar bevoegdheden. Deze instellingen of organen zijn 
intussen gevormd of in werking getreden, t. w. : 

a. De R oge Autoriteit, die een boven-nationaal karakter draagt en 
" uit 9 leden bestaat, die hun ambt volkomen onafhankelijk moeten uit

oefenen. Voorzitter is de heer Jean Monnet, de ontwerper van het Plan 
Schuman. Voor Nederland heeft hierin zitting de heer D. P. Spierenburg, 
die leider was van de Nederlandse delegatie, welke aan de voorbereiding 
van de E. G. K. S. heeft medegewerkt. 

Uit de op nevenstaande pagina weergegeven schets blijkt, dat de Hoge 
Autoriteit de centrale instelling is van de Kolen- en Staalgemeenschap. 
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Deze centrale plaats komt haar toe, omdat zij door het verdrag in eerste 
instantie is belast met de verwezenlijking van de doelstellingen .dezer ge
meenschap. 

Hoewel hierop nog nader zal worden ingegaan, zij er thans reeds op 
gewezen, dat het verdrag spreekt van wat de Hoge Autoriteit moet doen 
om richting te geven aan het optreden van alle belanghebbenden en ter 
bepaling van haar eigen beleid overeenkomstig de bepalingen van het ver
. drag met behulp van raadplegingen van Regeringen, de onderscheiden be
langhebbenden (ondernemingen, werknemers, verbruikers en handelaren), 
alsmede alle deskundigen. 

Deze Hoge Auto~iteit is er mede belast de in het verdrag vervatte doel
stellingen overeenkomstig de bepalingen daarvan te verwezenlijken. Zij 
geeft ter uitvoering van haar taak beschikkingen of adviezen of doet 
aanbevelingen. Op 10 Augustus 1952 trad de Hoge Autoriteit in werking. 

De Hoge Autoriteit wordt terzijde ge~taan door een Raadgevend 
Comité, bestaande uit maximaal 51 leden, samengesteld uit gelijke aantallen 
producenten, werknemers, verbruikersfhandelaren, hetwelk'üp 26 Januari 
1953 werd geïnstalleerd. 

Dit comité adviseert de Hoge Autoriteit in de gevallen, waarin het ver
drag dit voorschrijft en in de gevallen, waarin de Hoge Autoriteit het 
nuttig oordeelt het comité te raadplegen. De leden voor dit adviserend 
lichaam zijn intussen benoemd. Als vertegenwoordiger voor de N eder
landse Steenkolenmijnen heeft in dit orgaan zitting de heer H. H. Wem
mers, voorzitter van de directie van de Staatsmijnen in Limburg, en als 
vertegenwoordiger van de Vereniging van de Nederlandse IJzer- en Staal
producerende Industrie, Ir A. H. Ingen Housz. Voor de verbruikers en 
handelaren hebben de heren Van Andel en Van der Pols zitting en voor 
de werknemers de heer F. Dohmen, voorzitter van de Nederlandse Katho
lieke Mijnwerkersbond. 

Deze inschakeling is van grote betekenis omdat dit lichaam een voort,. 
durend contact met de dagelijkse practijk van het betrokken bedrijfs-

..• leven in al zijn geledingen kan onderhouden. De leden van het Advies
college, die door de Raad van Ministers (zie onder b) worden benoemd, 
zijn niet gebonden door enigerlei last of instructie van de organisaties, 
die hen hèbben aangewezen en zijn derhalve, in zekere zin, eveneens 
boven-nationaal. Zij vertegenwoordigen ca 1000 producenten, 1% millioen 
werknemers en millioenen verbruikers in de Gemeenschap. 

Ter uitvoering van de haar opgedragen taken en overeenkomstig de 
bepalingen van dit verdrag geeft de Hoge Autoriteit beschikkingen, doet 

. zij aanbevelingen en geeft zij adviezen. Beschikkingen verbinden de be
treffenden in alle onderdelen, de aanbevelingen verbinden slechts voor 
zover het de doelstelling betreft en laten de betreffenden vrij in het kiezen 
van de middelen, waarmede de doelstelling moet worden bereikt. De ad
viezen zijn vanzelfsprekend niet verbindend. 

De Hoge Autoriteit is, zoals gezegd, een boven-nationaal orgaan en 
legt de deelnemende staten de verplichting op ziéh te onthouden van 
handelingen, welke onverenigbaar zijn met het boven-nationale karakter 
van dit orgaan. 

b. De Bijzondere Raad van Ministers - bestaande uit 6 leden, n.l. de 
ministers van Buitenlandse Zaken van de deelnemende staten - trad op 

,. 
r· 
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. 8 September 1952 in werking. Voorzitter is Dr K. Adenauer. Voor Neder
land heeft hierin zitting Mr J. yv. Beyen. Deze Raad is het orgaan van 
de Regeringen der deelnemende staten, heeft een mede-besturende taak 
verkregen en wel zodanig dat het beleid van de Hoge Autoriteit zal har
moniëren met het beleid van de voor de algemene economische politiek 
van hun landen verantwoordelijke ministers. 

Verschillende besluiten van de Hoge Autoriteit worden eerst van kracht 
na goedkeuring door de Raad van Ministers, b.v. de instelling van een 
productie-quotering en de beëindiging daarvan, de instelling van export
restricties en kwantitatieve import-restricties, maatregelen in geval van 
schaarste en de opheffing daarvan.' 

De Raad kan ook zelf bepaalde maatregelen nemen. , 
Door de instelling van deze Raad is de volgens sommigen wel zeer vel' 

gaande bevoegdheid van de Hoge Autoriteit enigszins verminderd. 
c. De Gemeenschappelijke Vergadering, bestaande uit 78 afgevaardig

den der aangesloten landen - parlementsleden - trad op 10 September 
1952 in werking. Dit is het Kolen- en Staalparlement, waarin 10 leden 
der Nederlandse Staten-Generaal zitting hebben. Voorzitter is de heef 
Paul Spaak. Ligt in handen van de hiervoren besproken organen het ,be-. 
wind of het mede-bewind over de Gemeenschap, bij de Assemblee of 
Gemeenschappelijke Vergadering is sprake van controle op dit bewind. 

Dit orgaan voert een algemene controle op het beleid van de Hoge 
Autoriteit. Het kan het jaarverslag van de Hoge' Autoriteit afkeuren en 
daarmede de Hoge Autoriteit dwingen af te treden; dit is dus een even
tuele actie achteraf, terwijl het geen middelen ten dienste staan om zijn. 
wil reeds à priori van invloed te doen zijn. 

d. Het Hof van Justitie. Dit heeft op 10 December 1952 zijn eerste 
vergadering gehouden, waar de zeven leden (van Nederlandse zijde 
Mr van Kleffens en de heer Serrarens ) de eed hebben afgelegd. 

Zo arm als de Gemeenschappelijke Vergadering aan bevoegdheden is, 
zo rijk er aan is het Hof van Justitie. 

De taak van het Hof is te waarborgen dàt binnen de Gemeenschap 
de rechten van de belanghebbenden en de scheiding der machten tussen 
de instellingen worden geëerbiedigd, m. a. w. rechtspraak, wetgeving, 
controle, adviseren, oordelen in hoger beroep en toetsen van de besluiten 
van de Hoge Autoriteit. 

De instelling van dit gerechshof betekent een eigen supra-nationale 
rechtspraak 2). 

Door de' instelling van de Hoge Autoriteit is op 10 Augustus' 1952 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werkelijkheid geworden. 
Op die datum is ook de voorbereidingsperiode begonnen, die uiterlijk zes 
maanqen nadat de Hoge Autoriteit in werking is getreden een einde neemt. 
en dan plaats maakt voor de overgangsperiode, gedurende welke de over
eenkomst met betrekking tot de overgangsbepalingen zal gelden. De Hoge 
Autoriteit heeft inmiddels aan de Regeringen van de deelnemende Staten 
medegedeeld, dat de gemeenschappelijke markt op 10 Februari 1953 is 
aangevangen, de datum waarop dus de overgangsperiode een aanvang 

2) Zie ook Dr J. L. F. van Essen, Het Gerechtshof van de E.G.K.S., in' Econ. 
Stat. Berichten, d. d. 29 Aug. 1951. \ 
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h~eft genomen, en welke, zoals gezegd, een einde neemt na afloop van 
een tijdvak van 5 jaren. 

Gedurende deze overgangstijd is er in beginsel dus wel de gemeen-' 
schappelijke markt - d. w. z. één grote binnenlandse markt - doch nog 
niet in de volledige vorm. Deze periode dient, om door stelsels van be
schermingsmaatregelen te voorkomen dat zich plotselinge en gevaarlijke 
productieverschuivingen voordoen, waarbij zal moeten worden uitgegaan 
,van of wel moet worden rekening gehouden met de op het tijdstip van 
de instelling van de gemeenschappelijke markt bestaande toestand; anderer
zijds zullen voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen indien blijkt 
dat zich hier of daar door hun omvang en hun plotseling optreden schade
lijke prijsstijgingen dreigen voor te doen, zulks om deze gevolgen te ver
mijden. Men wil de overgang in het algemeen op elk gebied, niet het minst 
ol> sociaal gebied, zo geleidelijk mogelijk, doen plaatsvinden. 

Zoals reeds werd opgemerkt is er sinds de instelling van de Hoge Auto-
riteit op 10 Augustus 1952 al heel wat voorbereidend werk verricht. Een 

,aandachtig lezer van de dagbladen heeft dit zeker kunnen nagaan. In die 
tijd zijn de verschillende instellingen in het leven geroepen, die in meerdere, 
of mindere mate, naar dit nodig was, ook reeds hun werk zijn begonnen. 

De Hoge Autoriteit - het uitvoerend orgaan van de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal - heeft tot taak de gemeenschappelijke markt 
te verwezenlijken, alsmede te bevorderen dat de bepalingen van het ver
drag door betrokkenen op de juiste wijze worden nageleefd. Hierbij maakt 
zij gebruik van afdelingen en diensten, waarin deskundigen zijn opge
nomen uit de verschillende deelnemende staten, die de onderscheidene 
problemen bestuderen en behandelen, ter voorbereiding van de beslissingen 
van de Hoge Autoriteit, waarbij kolen en staal onder één leiding blijven 
in de geest van de Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

Aan de Uiteenzetting over de Toestand van de Gemeenschap, welke 
begin Januari 1953 door de Hoge Autoriteit aan de Gemeenschappelijke 
Vergadering werd aangeboden, kan worden ontleend, dat verscheidene van 
deze afdelingen en diensten belast zijn met specifieke taken, n.l. 

a. de afdeling Productie (specifieke problemen op het gebied van de 
, productie van kolen en staal, in het bijzonder de voorwaarden van de 
grondstoffenvoorziening en eventueel ook, in geval van crisis, het vast
stellen van productie-quota), 

b. de Markt-afdeling (onderzoek van de markt en haar tendentieS, 
prijzen en leveringsvoorwaar~en, en eventueel de organisatie van de ver
deling in perioden van schaarste), 

c. de afdeling Investeringen (vooruitzichten en problemen op het ge
bied van de uitbreiding en de modernisering van de kolen- en staalindustrie, 
onderzoek van de investeringsprojecten en eventueel van de wederaanpas
singsproblemen), 

d. de afdeling Financiën (toestand en vooruitzichten op het gebied 
van de investeringsfinanciering, en later ook de financiële analyse voor de 
ondernemingen, als bijdrage tot het onderzoek van investeringsprojecten 
of wederaanpassingsproblemen, leningen en garanties van de Hoge Autori
teit), , 

e. de dienst van het V ervoer (onderzoek van de invloed van het ver-
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voer op de getneenschappelijke markt, vaststelling van doorgaande inter
nationale tarieven, harmonisatie van de binnenlandse tarieven, onderzoek 
aangaande de verbetering en ontwikkeling van het vervoer). 
- Voorts zijnde volgende afdelingen met een meer algemene taak belast: 

a. de Ecotwmische afdeling (situatie van de Gemeenschap in de ge
zamenlijke economie, ontwikkelingsvooruitzichten, betrekkingen tussen de 
gemeenschappelijke markt en de nationale economieën, definitie van de 
concurrentie-regels en taakverdeling tussen de deelnemende staten en·de 
Gemeenschap) ; 

b. De afdeling Arbeidsproblemen (algemene arbeidsvoorwaarden, mi
gratie van werknemers, voorschriften op het gebied van lonen en sociale . 
verzekeringen, arbeidsveiligheid) ; 

c. De afdeling belast met 'het toezicht op en het handhaven van de 
Concurrentievoorwaarden (kartels en concent'raties). 

Voorts kunnen al deze afdelingen een beroep doen op de medewerking 
van een Juridische afdeling, een afdeling Statistiek, een Inwendige Dienst, 
die belast is met de administratieve problemen, een Vertaal- en Tolken
dienst, een Persdienst en op het Secretariaat van de Hoge Autoriteit, dat 
de betrekkingen tussen de leden van de Hoge Autoriteit onderhoudt, hun 
vergaderingen voorbereidt en zorgt voor het contact met de andere in-
stellingen. . 

Op basis van dit organisatieschema werkt de Hoge Autoriteit op het 
ogenblik met een personeel van 280 personen, ondanks haar karakter als 
collegium en het gebruik van vier verschillende talen (de Vertaal- en 

, Tolkendienst omvat ongeveer 20 % van het totale personeel). 
Verder kan nog vermeld worden, dat de Hoge Autoriteit een aantal 

commissies heeft ingesteld, waarin vooraanstaande figuren, behorend tot 
de betrokken kringen van de Gemeenschap, zitting hebben, zoals 

een commissie voor Grondstoffenvoorziening en behoeften voor 1953, 
een commissie voor Investeringen en Productiviteit met een subcom-

missie voor de arbeiderswoningen, 
een commissie voor de ontwikkeling van de markt; 
een commissie voor het Vervoer 
en drie werkgroepen voor het voqrbereidenvan het overleg, waarvan 

in de overeenkomst spr~ke is, n.l.: 
voor de instelling van de heffing; 
voor het vergelijken van de prijsschalen in de kolen- en staalindustrie 

van de zes landen; . 
voor de vergelijking van de afschrijving-methodes. 
Vanzelfsprekend- dragen ook deskundigen van de Limburgse mijnen en 

de Nederlandse ijzer- en sta.alindustrie hun steentje bij in dit omvangrijke 
en belangrijke werk. , 

Teneinde de lezer enig inzicht te geven inde belangrijkheid van de 
landen der Gemeenschap, worden met enige tabellen cijfers verstrekt over 
oppervlakte, bevolking, inwoners per kmi

,' kolen- en staalproductie, kolen
en staalbalans in 1952 en een staat van de kolensituatie in Nederland 
sedert 1946. 

Verder worden op twee kaartjes van Europa en Noord-Afrika de ge
bieden weergegeven van de Schuman-gemeenschap en het gebied van de 
z.g. Marshall-Ianden. 
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TABEL I 
Steenkool- en Staalproductie 

1935/38 1949 1950 1951 1952 . 

.... S'. 8: 
.... 

Cl Cl 

~ 
Cl. ~ 

Landen x 1000 t x 1000 a x 1000 t ~ x 1000 t ~ x 1000 t n ,Q, ,Q, .::: ..t::: 
ij' ;> .. ij' ij' 

STEENKOOL 

~gi~ 28.456 100 27.854 98 27.304 96 29.683 104 30.370 
Luxemburg. 
Frankrijk. 45.573 100 51.199 112 50.843 111 52.972 116 
Saar .. . 12510 100 14.262 114 15.091 121 16.279 130 
West-Duitsland 125.600 100 103.238 82 110.755 88 118.925 95 

. Nederland 13.122 100 11.705 89 12.247 93 12.424 95 
lta1i~ • 1.060 100 1.111 105 1.028 97 1.165 110 

SchumanIanden 226.321 100 209.369 93 217.268 96 231.448 102 238.802 

Or. Britanni~ • 223.198 100 218.539 98 219.773 98 226.418 101 228.000 

V. S.v.Amerika .410.554 100 430.636 105 501.592 122- 519.841 127 500.000 

Wereld (excl. 
Sovjet Unie). 100 .129.700 99 .239.460 109 .294.950 114 

Sovjet-Unie I) • 105.320 100 190.000 180 209.000 198 225.000 214 300.000 

RUW STAAL 

Belgi~ 3.083 100 3.849 125 3.778 123 . 5.071 164 
Luxemburg. 1.941 100 2.272 117 2.451 126 3.078 159 
Frankrijk. 6.743 100 9.152 136 8.652 128 9.831 146 
Baar 2454 100 1.757 72 1.899 77 2603 106 
West-Duitsland 16.364 100 9.156 56 12.121 74 13.506 83 
Nederland 30 100 437 490 540 
Itall~' • 2 . .165 100 2.055 95 2.362 109 3.063 141 

Sc:humaIllanden 32780 100 28.678 87 31.753 97 37.692 115 

Or. Brltanni~ • 11.437 100 15.802 138 16.553 145 15.889 139 

V. S. v. Amerika 40.840 190 70:740 173 87.848 215 95.437 234 
Wereld (excl. 

Sovjet Unie) 100.660 100 135.400 135 160:900 161 178.700 179 

Sovjet Unie I) • 16.157 100 23.600 146 27.600 171 31.300 194 

I) 
2) 
3) 

. geschat 
gemiddeld 1937 en 1938 
gemiddeld 1936/1938 

.. 
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TABEL 11. Oppervlakte en bevolking der aan de Gemeenschap 
deelnemende staten. 

Oppervlakte Bevolking Inwoners 
Land 

in km2 stand op x 1000 per km2 

W.-Duitsland. 245.274 13-1-'50 47.589 194 
Belgiê 30.507 31-12-'49 8.625 283 
Frankrijk 550.986 -9-'50 41.900 76 
Italiê • 301.020 midd. '50 46.272 154 
Luxemburg 2.586 '50 297 115 
Nederland 33.328 ....:'12-'50 10.187 306 
Saargebied . . 2.567 31-12-'49 935 257 

Bronnen: Wirtschaft und Statistik, Heft 6, Juni 1951. 
Statistisches Handbuch für das Saarland 1950. 

-
TABEL 111. Kolenbalans van de Gemeenschap, Jaar 1952 

steenkolen in mill. tonnen 

Leveringen aan verbruikers I) .. 254.4 Productie 240,4 
Voorraadvorming bij de mijnen 3,8 Invoer . 22,3 
Uitvoer 4.5 

Totaal 262,7 262,7 , 

I) incl. eigen verbruik der mijnen, deputaatkolen en verbruik van de cokes-
en briketfabrieken 

.. 

Bron: UiteenzettiDg E. G.K. S. 10 Januari 1953. 

TABEL IV. 
Productie, netto-uitvoer en waarschijnlijk staalverbruik 

van de Gemeenschap 1). Overeenkomend met mill.t.ruwstaal. 

Waarschijnlijk verbruik 
Productie 2) Netto-uitvoer 3) 

kgr. p.lnwoner 

1936 33.1 6,7 26,4 156 
1937 36,3 7,7 28.6 170 
1938 35 5 30 176 
1949 28,6 5.6 23 147 
1950 31.6 7.9 23.7 . 150 
1951 37,7 11 26.7 167 
1952') 41.7 8.3 33.2 200 

I) Bron: Statistiek E.C.E. Genève. 
2) Voor de jaren 1936 t/m 1938 zijn de cijfers opgegeven die golden voor 
de landen van de Gemeenschap volgens hun toenmalige grenzen. 
3) Inclusief de uitvoer van buizen en draad. 
,) Voorlopige cijfers. 

. } 



TABEL V. De kolensituatie in Nederiud sedèrt 1946. 
-

1946 1947 1948 1949 1950 

Productie steenkool (in tonnen) 

Staatsmijnen 5.124.808 6.082.201 6.781.365 7.347.376 7.700.268 
Particuliere Mijnen . 3.189.019 4.022.144 4.250.961 4.357.587 4.547.097 
Limburgse Mijnen . 8.313.827 10.104.345 11.032.326 11.704.963 12.247.365 

Invoer steenkool, steenkoolbriketten, cokes (in tonnen) 

Steenkool . 2.764.230 3.54l.674 3.378.910 3.980.258 4.437.108 
Steenkoolbriketten . 16.861 10.316 38.996 24.976 130.918 
Cokes 8.846 1.277 - 6.907 164.145 

Totaal 2.789.937 3.553.267 3.417.906 4.012.141 4.732.171 

Uitvoer steenkool, steenkoolbriketten, cokes (in tonnen) 

SteenkooJ . - 85 35.737 18.190 22.912 
Steenkoolbriketten . 118 115 - 139 322 
Cokes 443.206 533.031 896.080 957.027 1.110.579 

Totaal 443.324 533.231 931.817 975.356 1.133.813 

Verbruik (in tonnen) 

-
Steenkool, steenkoolbrikeeten 
en cokes 10.660.440 13.124.381 13.518.415 14.741.748 15.845.723 

" 

1951 

7.801.589 
4.622.578 

12.424.167 

5.071.577 
223.367 
184.782 

5.479.726 

11.793 -1.195.977 

1.207.770 

16.696.123 

1952 

7.522.033 
5.010.268 

12.532.301 

5.240.070 
292.579 
192.964 

5.725.613 

16.311 
245 

l.398.419 

1.414.975 

16.842939 
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TABEL V, weergegeven in beeldstatistiek 
xmill. 

ton verbruik. productie invoer uitvoer 
xmill. 

ton 
16 16 

12 12 

8 8 

4 4 

0 0 
1946 '48 '50 '52 '46 '48 '50 '52 '46 '48 '50 '52 '46 '48 '50 '52 

De organisatie en situatie van de kolen-en staalindustrie in de deel
nemende landen is als volgt: 

Duitsland. 
De structuur van de kolenindustrie is onder invloed van de geallieerde 

bezetting ingrijpend gewijzigd; over de uiteindelijke bezitsverhouding is 
tot dusverre nog geen beslissing genomen. 

Van de productie komt 90 % uit de Ruhr, de rest uit het Akense en 
Nedersaksische gebied. 

De invoer van steenkool, cokes en steenkoolbriketten bedroeg in 1952 
12,3 mill. ton, waarvan uit U.S.A. ruim 7 mill. ton. De uitvoer van deze 
brandstoffen beliep in 1952 22,7 mill. ton. Het verbruik hiervan bedroeg 
in 1952 ca 112 mill. ton. 

Frankrijk. 
De Franse steenkolenmijnen werden na de bevrijding genationaliseerd. 
De productie komt voor 53 % uit het gebied N ord et Pas de Calais, 

22 % uit Lotharingen, de rest uit andere gebieden. 
De invoer-van steenkolen, cokes en briketten bedroeg in 1952 18,8 mill. 

ton; de uitvoer 1,4 mill. ton; het verbruik ca 73 mill. ton. 

België. 
De mijnen worden door particulieren geëxploiteerd. 
De productie komt uit twee bekken~ het Zuidelijke (voornamelijk huis

brand) en het Noordelijke (industriekolen). 
Invoer: in 1952 5,6 milI. ton (België/Luxemburg) 
Uitvoer: " " 3,6 mill. ton" " 
Verbruik:" " 32,3 mill. ton" " 

Saargebied. 
Invoer: in 1952 ca 
Uitvoer: " " " 
Verb1'fUik:" " " 

Italië. 

1,1 mill. ton 
9,- mill. ton 
7,9 mill. ton 

Invoer: in 1952 ca 9,5 mill. ton 
Verb1'uik:" " ,,11,,- milt. ton 
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Nederland. , 
Ons land bezit voor ruim 60 % der kolenproductie een Staatsmijnbedrijf, 

terwijl ca 40 % der kolenindustrie wordt geëxploiteerd door particuliere 
ondernemingen. 

Voor bijzonderheden zie tabel V. 

De staalindustrie is in geen der aangesloten landen genationaliseerd. 
Alvorens tot de behandeling van de economische en sociale bepalingen 

van het verdrag over te gaan, wil ik nog iets zeggen van de 

Buitenlandse betrekkingen 'Van de gemeenschap. , 
Reeds bij het prille begin van de besprekingen over het Plan-Schuman 

heeft voorgezeten ook voor andere landen de gelegenheid open te laten 
deel te nemen aan de Gemeenschap. Vooral had men hier het oog op Groot
Brittannië. Dit land, zowel als de Verenigde Staten en Zweden hebben een 
speciale vertegenwoordiging gezonden naar de Hoge Autoriteit om op 
deze wijze geregelde betrekkingen te kunnen onderhouden. . 

Vooral de houding van Engeland ten aanzien van de Gemeenschap eist 
enige aandacht. Dit land immers is zeer belangrijk met een kolenproductie 
vrijwel gelijk aan die van de Gemeenschap (ca 228 milt. ton in 1952) en 
een ruw staalproductie van ca 40 % van die van de Gemeenschap (ca 17 
mill. ton). Men ziet in Engeland uiteraard, in verband met de verbonden
heid aan de Dóminions en de andere overzeese gebiedsdelen, de zaken door 
een heel andere bril dan wij in West-Europa. Men ziet daar drie natuur
lijke groepen: Noord-Amerika, het Britse Gemenebest en West-Europa, 
en men is ietwat huiverig zo zonder meer iets van de souvereiniteit prijs 
te geven. De bekende Engelse traditie is hier niet vreemd aan I 

Doch al heeft Groot-Brittannië dus besloten niet als lid deel te nemen 
aan de Schuman-gemeenschap, toch is het er van overtuigd, dat samen:" 
werking met die gemeenschap, waar enigszins mogelijk, geboden is. Dit 
is zowel in zijn eigen belang als in dat van de gemeenschap. 

Van de bereidheid tot samenwerki,ng met de gemeenschap getuigt de 
rede van Sir Hubert Houldsworth, Voorzitter van de N.e.B. 3

), gehouden 
tot de leden van de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. op 17 November 
1952, bij welke gelegenheid hij o. m. zeide: 

"Wij zijn bereid u onze hulp en 'adviezen te geven bij de belangrijke 
taak waarvoor u geplaatst staat en in het algemeen met u samen te werken 
in zaken van wederzijds belang. Tot nu toe hebben wij aan meerdere, 
internationale organisaties op het gebied van de steenkolen van harte deel
genomen (E.e.E.4), O.E.E.e.). Daarom wens ik de nadruk te leggen op 
de sympathie en de "goodwill" die wij gevoelen ten opzichte van de laatste 
en grootste poging op dit gebied, belichaamd in de vorming van de 
E.G.K.S., en naar wat ik gehoord heb van de activiteiten van de Hoge 
Autoriteit zal het één van uw doeleinden zijn ten volle mede te werken 
tnet het Verenigd Koninkrijk in alle zaken van wederzijds belang. 

Wij kunnen te ~eer met de gemeensèhap sympathiseren, omdat de 
belangrijke en gecompliceerde taak die zij te vervullen heeft van een aard 

3) N.C.B.= National Coal Board, d. i. het bestuur van de Britse genationaliseerde 
kolenindustrie. 

4) E.C.E. = Economic Commission for Europe, d. i. de Economische Commissie voor 
Europa van de Verenigde Naties, Genève. 
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is, die in velerlei opzicht gelijkenis vertoont met die In ons eigen 
land." 

Dat Groot-Brittannië zich op deze wijze bereid verklaard heeft met de 
Gemeenschap samen te werken is niet zonder reden. Engeland is er zich 
immers van bewust, dat het niet-deelnemen aan die gemeenschap bepaalde 
gevaren' met zich kan meebrèngen, welke door samenwerking en een 
vriendschappelijke relatie met de Schuman-gemeenschap gehéél of ten dele 
kUnnen worden opgeheven of voorkomen. 

De bereidheid tot samenwerken is een antwoord op de vraag van de 
heer Monnet aan Engeland, niet afzijdig te blijven staan, en Groot
Brittannië is maar al te begerig vlak bij het vuur te gaan zitten en precies 
op de hoogte te komen van alle bijzonderheden van de gemeenschappelijke 
markt en de ontwikkeling daarvan van dichtbij gade te slaan. Het zit 
daar in een ideale positie. De heer Monnet heeft Groot-Brittannië willen 
binden, doch het zal zich niet binden zonder tegenprestatie. Hoe deze 
verhouding zich zal ontwikkelen, moet worden afgewacht. 

N a de voorafgaande uiteenzetting over de omvang en betekenis van de 
gemeenschappelijke markt, komt nu de vraag aan de orde: welke zijn de 
waarborgen voor het goed functionneren van deze markt? De doelstel
lingen zijn duidelijk, doch wat moet gedaan worden om onder bepaalde 
moeilijke omstandigheden er toch zeker van te zijn, dat deze doelstel
lingen zullen kunnen worden gerealiseerd? 

Hierop geeft het verdrag in verschillende hoofdstukken een antwoord 
en wij willen thans de verschillende problemen die zich daarbij voordoen 
of kunnen voordoen de revue laten passeren. 

Economische en sociale bepalingen. 
Het verdrag heeft niet willen volstaan met het contact tussen Hoge 

Autoriteit en belanghebbenden op het betrekkelijke hoge niveau van het 
Raadgevend Comité, doch heeft ook waarborgen willen scheppen voor het 
tot stand komen van goed functionnerende verbindingen tussen de Hoge 
Autoriteit en de afzonderlijke ondernemingen. Dit contact is nodig voor 
. de Hoge Autoriteit omdat een van haar wezenlijke taken die van voor
lichting is en deze vereist dat de Hoge Autoriteit ook in voldoende mate 
kan beschikken over detailkennis. Daar het de bedoeling is, dat in normale 
omstandigheden de productie- en marktverhoudingen, de prijzen enz., 
aan de ondernemingen worden overgelaten, kan van de voorlichting door 
de Hoge Autoriteit worden verwacht, dat de belanghebbenden in staat 
zullen zijn zich aan te passen bij wat in toekomstige omstandigheden zal 
blijken nodig te zijn. In het kader van terzake dienende voorzieningen be
paalt. het verdrag dat de Hoge Autoriteit voor het verkrijgen van ge,. 
gevens en ter vergemakkelijking van de haar opgedragen taak in de regel 
een beroep zal doen op verenigingen van producenten, doch daaraan wordt 
toegevoegd, dat deze gehouden zijn de mogelijkheden te openen dat voor 
werknemers en verbruikers gelegenheid wordt gegeven op een bevredigende 
wijze hun belangen tot uitdrukking te brengen. 

De Hoge Autoriteit zal dan ook volgens art. 46 van het Verdrag 
1. een voortdurende studie van de marktontwikkeling en het prijs

v,erloop maken; 
2. met regelmatige tussenpozen programma's opstellen, welke aanwij;.. 
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zingen inhouden omtrent de vooruitzichten van de productie, het verbruik, 
de uitvoer en de invoer; 

3, met regelmatige tussenpozen algemene doelstelliBgen omschrijven 
betreffende de modernisering, de richting van de productie op lange termijn 
en de uitbreiding van de productie-capaciteit; 

4. . op verzoek van de belanghebbende Regeringen deelnemen aan het 
bestuderen van de mogelijkheden tot het opnieuw te werk stellen van de 
arbeidskrachten, die ter beschikking zijn gekomen tengevolge van de ont
wikkeling van de markt of van technische omschakeling, in de bestaande 
industrieën of door middel van het scheppen van nieuwe bedrijvigheid; 

5. gegevens verzamelen, welke noodzakelijk zijn voor de beoordeling. 
van de mogelijkheden tot verbetering van het levenspeil en de arbeids": 
voorwaarden van de werknemers in de industrieën welke aan haar zorg 
zijn toevertrouwd, en van de gevaren, welke dat levenspeil bedreigen. 

Zij maakt de algemene doelstellingen en de programma's openbaar, 
nadat deze zijn voorgelegd aan het Raadgevend Comité. 

Zij kan de hierboven bedoelde studies en gegevens openbaar maken. 
Ad 1 kan gezegd worden, dat deze studie kan uitwijzen, dat er zich 

in de gemeenschappelijke markt geen abnormale verhoudingen doen zien. 
In dat geval kan een ingrijpen door de Hoge Autoriteit· achterwege 
blijven. Zodra echter blijkt dat van een normaal functionneren van deze 
markt niet meer gesproken kan worden en buitengewone moeilijkheden 
zich voordoen, dan is de tijd gekomen en is het noodzakelijk dat de Hoge 
Autoriteit gaat ingrijpen om door geëigende maatregelen het goed function
neren van de gemeenschappelijke markt te verzekeren. 

Deze stoornissen kunnen zich voordoen bij het afnemen van de vraag, 
waardoor de Gemeenschap in een uitgesproken crisis-periode gaat ver
keren. Blijken indirecte middelen niet afdoende, dan moet de Hoge Autori

. teit door het invoeren van een stelsel van productie-quota en eventuele 
invoerbeperkingen de crisis trachten meester te worden. 

Andererzijds is het ook mogelijk dat de Gemeenschap in een periode 
van ernstige schaarste aan bepaalde of alle aan haar rechtsmacht onder
worpen producten komt te verkeren. Zouden ook hier indirecte middelen 
geen uitkomst bieden, dan neemt de Hoge Autoriteit de nodige maatregelen 
ten aanzien van verbruiksprioriteiten, verdeling van de beschikbare hoeveel
heden, uitvoerbepe!,kingen enz. 

Een en ander geschiedt in overleg met het Raadgevend Comité, terwijl 
de Raad van Ministers hier eveneens een belangrijke rol speelt. 

Een ander probleem is dat der prijzen. Het is van belang een ogenblik 
stil te staan bij de vraag hoe het Schuman-verdrag staat ten opzichte 
van de prijsvorming binnen de gemeenschappelijke markt. 

Uit de desbetreffende bepalingen valt duidelijk te lezen dat het ver
drag vrije prijsvorming wil op basis .van vrije en loyale concurrentie, 
terwijl het verdrag verbiedt elke kunstmatige regeling die een normale 
prijsvorming in de weg staat. 

Rond dit beginsel van vrije prijsvorming vindt men echter een aantal 
bepalingen die een matiging beogen van de algehele vrijheid. In dit ver
band moet in eerster instantie worden gewezen op de vanzelfsprekende 
beteugeling der vrijheid ten tijde van schaarste of uitgesproken crisis, in 
welke gevallen de Gemeenschap de taak der nationale Regeringen moet 
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overnemen en maximum- dan wel minimum-prijzen zal moeten vaststellen.. 
Een tweede punt dat in verband met de prijsvorming dient te wordeh 

vermeld is de verplichting der ondernemers hun verkoopvoorwaarden en 
prijzen te publiceren eventueel in een vorm als door de. Gemeenschap zal 
worden bepaald. Deze bepaling is uiteraard in het leven geroepen teneinde 
de verbruikers in staat te stellen eventueel discriminaties te constateren. 

In de derde plaats moet ik wijzen op een bepaling in het Schuman
verdrag die een soort van dis'criminatie toelaat. Deze discriminatie is wel 
bekend onder de naam van het z.g. parité-systeem, hetwelk de producenten 
in staat stelt op basis van voorwaarden van andere ondernemingen te 

'verkopen. Hier zijn echter tevens waarborgen geschapen voor eventuele 
over- en onderbiedingen. 

Resumerend kan gezegd worden dat in een normaal functionnerende 
markt de Hoge Autoriteit zich niet met de prijsvaststelling bezig houdt, 
alleen ziet zij er op toe, dat er geen oneerlijke concurrentie-practijken of 
discriminerende practijken worden ingevoerd of gehandhaafd. Aan alle 
afnemers wordt tegen dezelfde prijs geleverd, al zijn er variaties mogelijk, 
zoals verschillende prijzen voor verschillende hoeveelheden. Verlaagt een 
producent de prijs voor de ene afnemer dan moet hij dat ook voor de ander 
doen bij zelfde hoeveelheden en kwaliteiten. 

Het systeem van dubbele prijzen, waar b.v. voor het binnenland lagere 
prijzen worden genoteerd dan voor de export, is binnen de gemeenschap 
niet toegestaan. 

Wat de vrachten betreft is de grondgedachte van het verdrag dat ook 
hier niet gediscrimineerd mag worden, d. w. z. dat binnen de gemeenschap 
voor gelijke afstanden voor dezelfde goederen dezelfde tarieven zullen 
gelden. Het zal een moeilijke taak blijken te zijn hier steèds een dis
criminatie goed te onderscheiden. 

Al deze bepalingen zijn gegrond op het beginsel, neergelegd in het ver-
, . drag, dat het beleid in de Gemeenschap zich niet mag richten op en 

ontwikkelen tot een belangengemeenschap der producenten, maar zoals 
'.' artikel 3 het zegt, moet, ruimte latend voor een normale beloning van de 

geïnvesteerde kapitalen, gewaakt worden "voor een zo laag mogelijke 
prijsstelling", d. i. in het belang van de verbruikers. Machtsposities, hetzij 
in de vorm van kartels of concentraties, welke zouden kunnen leiden ~ot 
beheersing van prijzen, productie en afzet, worden niet getolereerd. 

Ook de modernisering, de richting van de productie op lange termijn 
en de uitbreidjng van productie-capaciteit moet de aandacht van de Hoge 
Autoriteit hebben, al zal de stoot daarvan uitgaan van de ondernemingen 
zelf. De Hoge Autoriteit kan hierbij haar steun verlenen in de vorm van 
leningen e. d. 

Een zeer belangrijk punt in dit gehele complex van vraagstukken be
treft de bemoeiingen van d~ Hoge Autoriteit inzake lonen, arbeidsvoor
waarden en de migratie der arbeiders. De oprichting en handhaving van 
de gemeenschappelijke markt met gelijkschakeling v::Jn de economische 
voorwaarden, veronderstelt natuurlijk ook gelijkschakeling van de arbeids
voorwaarden zowel ten aanzien van de vaststelling van directe en indirecte 
lonen als van het vrije verkeer der arbeiders. De instellingen der gemeen
schap hebben tot taak de verbetering te bevorderen van het levenspeil en 
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~e arbeidsvoorwaarden, zodat een gelijke egalisatie daarvan in elk der in-
dustrieën mogelijk wordt. . 
. Artikel 68 van het verdrag begint met vast te stellen dat de wijze van 

totstandkomen van lonen en sociale voorzieningen, gebruikelijk in de 
onderscheiden staten, in principe door de toepassing van het verdrag niet 
wordt. aangetast. 

Slechts in· twee gevallen heeft de Hoge Autoriteit bevoegdheid tot een 
meer rechtstreeks ingrijpen in lonen en arbeidsvoorwaarden en wel in de 
eerste plaats wanneer zij van oorlleel is dat de door een onderneming 
berekende abnormaal lage prijzen gevolg zijn van de door deze onder-
neming vastgestelde lonen, welke in vergelijking met het gebruikelijke 
loonpeil in het betrokken gebied abnormaal laag zijn._, 

Vervolgens kan de Hoge Autoriteit aan wèrknemers bepaalde voor
delen verzekeren ten laste van de. onderneming wanneer er een loons
verlaging heeft plaatsgevonden. Dit kan echter slechts geschieden wanneer 
een onderneming ten gevolge van concurrentie haar winstmarge heeft zien 
verdwijnen en deze winstmarge wederom tracht te herstellen door toe-:
passing van loonsverlaging. Op loonsverlaging voortvloeiende uit toepas
sing van de glijdende loonschaal of het gevolg zijnde van de daling van 
kosten van levensonderhoud is deze bepaling echter weer niet van toe
passing. 

Uit het voorafgaande is wel duidelijk dat de Hoge Autoriteit inzake 
vaststelling van lonen en arbeidsvoorwaarden niet zulk een uitgebreide 
bevoegdheid bezit als inzake de vaststelling van prijzen. Deze beperking 
van bevoegdheid wordt nog gemarkeerd door het feit dat de Hoge Autori
teit op het terrein van lonen en arbeidsvoorwaarden slechts mag optreden 
door middel van aanbevelingen. 

Ondanks deze beperkingen in bevoegdheden is dé taak van de Hoge 
Autoriteit op het onderhavige terrein nog zeer groot. Artikel 46 verplicht 
haar namelijk om al die grondproblemen te bestuderen die aan de concrete 
loonsvorming ten grondslag liggen en al die gegevens te verzamelen welke 
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de mogelijkheden tot verbete
ring vqn het levenspeil en de arbeidsvoorwaarden van de werknemers in 
de kolen- en staalindustrie. Deze taak krijgt haar volle gewicht wanneer 
men bedenkt dat de lonen niet. zo zeer vastgesteld worden in verhouding 
tot de welvaart van een bijzondere tak der economie als wel door ver
gelijking en algemene gelijkschakeling. 

Wat betreft het tweede der zo juist aangehaalde punten, t. w. de migratie 
der arbeiders, moet worden vooropgesteld dat van een werkelijke Ge
meenschap zoals het verdrag die voorstaat slechts sprake kan zijn indien 
niet alleen vrije omloop van goederen en kapitalen kan plaatsvinden maar 
evenzeer van personen. 

Het Schuman-verdrag is ten aanzien van het vrije' verkeer der werk
nemers nog zeer beperkt. Het staat dat slechts in principe toe voor de 
werknemers die voor hun beroep in de kolen- en staalnijverheid geschoold 
zijn. Uiteraard is binnen het kader van deze migratie nog de noodzakelijke 
beperking gemaakt die de openbare orde en veiligheid vereist. 

De erkenning van de mogelijkheid en wenselijkheid van migratie der 
arbeiders brengt natuurlijk met zich mede dat voorzieningen worden -ge
troffen teneinde discriminatie tussen nationale en geëmigreerde arbeiders 
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te voorkomen ten aanzien van lónen en arbeidsvoorwaarden. Naast dit 
verbod van discriminatie verplicht het betreffende artikel de Regeringen 
na te gaan welke regelingen noodzakelijk blijven teneinde te voorkomen 
dat de bepaling met betrekking tot de sociale zekerheid een belemmering 
vonnen voor de verplaatsing van de werknemers. 

Als laatste taak van de Hoge Autoriteit ten opzichte van 'de werknemers, 
welke ik hier nog wil aanstippen, moet ik nog even bij u in herinnering 
roepen het doel der kolen- en staaJgemeenschap (art. 3, onder e, en art. 2 
van het verdrag): verhoging van het levenspeil, onder meer door uit-
breiding van de werkgelegenheid. ' 

Als eerste inleiding op deze politiek van werkverschaffing zal de Hoge 
Autoriteit met regelmatige tussenpozen algemene doelstellingen omschrij
ven met betrekking tot de uitbreiding en deze doelstellingen publiceren. 

Hiennede is haar taak echter niet beëindigd, integendeel. De instelling 
van de gemeenschappelijke markt, de ontwikkeling der techniek en talloze 
andere oorzaken kunnen tot gevolg hebben dat in een of meer gebieden 
bijzondere moeilijkheden ontstaan met betrekking tot verplaatsing van 
eventueel beschikbaar gekomen arbeidskrachten. In dit geval is de Hoge 
Autoriteit verplicht een niet terugVorderbare hulp te verlenen. 
. Deze niet terugvorderbare hulp beoogt bij te dragen in de kosten van 

de vergoedingen welke het de werknemers mogelijk maken op her-
plaatsing te wachten; 

de vergoedingen voor verplaatsingskosten; 
de financiering van herscholing. 
Deze niet terugvorderbare hulpverlening wordt echter slechts gegeven 

wanneer de Regering van het betrokken land een tenminste gelijkwaardige 
bijdrage verleent. 

Daarnaast geeft het verdrag aan de Hoge Autoriteit nog tal van andere 
mogelijkheden om een effectieve politiek van werkverschaffing ,te voeren 
waartoe onder meer zij gewezen op de bepalingen van Hoofdstuk 111 van 
het Schuman-verdrag hetwelk handelt over investeringen en financiële hulp. 

Ik heb gemeend bij de bemoeiingen van. de Hoge Autoriteit inzake 
lonen, arbeidsvoorwaarden en de migratie der arbeiders wat langer te 
moeten stilstaan, gezien de belangrijkheid van de factor "arbeid" in de 
Gemeenschap. 

Financiële bepalingen. 
Voor. de uitoefening van haar taak is de Hoge Autoriteit bevoegd zich 

de nodige financiële middelen te verschaffen en zij doet dat 
a. door heffingen op de productie van kolen en staal en 
b. door het opnemen van leningen. 
De heffing (die voor dit jaar is bepaald op 0,9 %, en, op basis van pro

ductie en prijzen in 1952, ca $ 50 mill. zal opbrengen, waarvan steenkolen 
en staal ieder ongeveer de helft bijdraagt) dient voor de administratieve 
uitgaven van de Gemeenschap, de hulp à fonds perdu bij de vergoeding 
voor wachten op herplaatsing, verplaatsing en herscholing van de werk
nemers, als hierboven omschreven, alsmede het aanvullend bijdragen bij 
moeilijkheden jn de financiering van investeringen. . 

Het fonds, dat aldus is ontstaan, kan verder dienen als garantie van de 
door de Hoge Autoriteit afgesloten leningen, of leningen die doot de 
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ondernemingen der Gemeenschap onder de garantie van de Hoge Autori-. 
teit zijn aangegaan. 

Sancties. 
De Hoge Autoriteit kan sancties toepassen zowel tegen ondernemingen 

als tegen de deelnemende staten en represaille-maatreegelen nemen. 

Overeenkomst met betrekking tot de overgangsbepalingen. 
Na bovenstaande uiteenzetting over het verdrag zelf, nog een enkel 

woord over de Conventie die betrekking heeft op de overgangsbepalingen. 
Zoals reeds gezegd, volgt op de voorbereidingsperiode (voor kolen max. 
6 maanden, voor staal 8 maanden) gedurende welke de diverse organen , 
ingesteld worden en allerlei onderhandelingen gevoerd worden, de over
gangsperiode, die de gemeenschappelijke markt inleidt, dit wil dus zeggen, 
dat de volledig werkende gemeenschappelijke markt eerst later komt. 

Verschillende regelingen zullen moeten worden getroffen. 
Wat Nederland betreft heeft men uit tabel V kunnen zien dat de 

productie van steenkool bij lange na niet voldoende is om het verbruik 
te dekken, ook zelfs niet in aanmerking genomen de invoer uit de z.g. 
Schuman-Ianden. Dit betekent, dat, voorlopig althans, nog kolen ingevoerd 
zullen moeten worden uit derde landen, waarVoor prijzen gelden die heden, 
en zeer waarschijnlijk in de toekomst ook nog, boven het eigen prijsniveau 
liggen. Hiervoor bestaat thans een brandstoffenegalisatiefonds, hetwelk 
gebaseerd is op verbruikersprijzen, welke tussen de kolenniveau's van de 
Nederlandse prijzen en de importprijzen liggen. De inkomsten worden 
gevormd door heffingen op de binnenlandse kolen en het fonds subsidieert 
de importkolen. In het kader van de gemeenschappelijke markt moet zulk 
een egalisatie verdwijnen en het is de taak van de deskundigen hiervoor 
een oplossing te vinden. 

Ook zal Nederland, dat thans franco prijzen voor kolen noteert, moeten 
overgaan tot af-mij n-prij zen. 

In de 'Overgangsperiode zullen ook de grote verschillen tussen de kost
prijzen der verschillende deelnemende landen zo veel mogelijk dienen 
te verdwijnen. De Belgische kolen-kostprijs b.v. ligt belangrijk hoger 
dan in Nederland en Duitsland. Dit is toe te schrijven aan verschillende 
oorzaken, zoals de geologische gesteldheid en slechtere kolenlagen met als 
gevolg een lager effect per mandienst ; vele oude en slecht geoutilleerde 
mijnen, voornamelijk in de Borinage, en daarnaast nog de veel hogere 
loonkosten in vergelijking met de andere landen. Meriige mijn zal uit dit 
oogpunt bekeken beter gesloten kunnen worden, andere mijnen zullen meer 
efficiënt moeten worden geëxploiteerd, waardoor de gemiddelde kostprijs 
op een lager niveau zal kunnen worden gebracht. 

De Hoge Autoriteit heeft nu voor deze aanpassing der prijzen een z.g. 
perequatiefonds ingesteld, hetwelk gevoed wordt door een heffing per ton 
verkoopbaar product (kolen) van die landen (dat zijn Nederland en Duits
land), waar de gemiddelde kostprijzen lager zijn dan het gewogen ge
middelde van de kolen-kostprijs van de landen der Gemeenschap. In ,het 
eerste jaar na de instelling van de gemeenschappelijke markt zal deze 
heffing niet meer bedragen dan 1,1 % van de ontvangsten der producenten. 
Deze heffing zal in de 5 jaren van de overgangsperiode niet meer dan 
I 



in totaal 4lh ro mogen bedragen of ten hoogste - voor NedertaDd -
ca 20 ,millioen gulden. Uit deze bedragen-zullen de Belgische en Italiaanse 
l'11ijnen gesubsidieerd worden, welke overigens vanzelfsprekend verplicht 
zijn ook hun eigen bijdrage te leveren. Een en ander dient om België en 
Italië in staat te stellen aan de Gemeenschap deel te nemen. 

Ook Frankrijk zal hier en daar maatregelen moeten nemen om minder 
economische mijnen te verbeteren. 

, Ook wat staal betreft zullen in de overgangsperiode bijzondere be
schermingsmaatregelen nodig kunnen zijn om te voorkomen, dat productie
verschuivingen als gevolg van de instelling van de gemeenschappelijke 
markt er toe zullen leiden dat ondernemingen in moeilijkheden worden 
gebracht of dat werknemers zouden worden uitgeschakeld. 

Deze maatregelen zouden o. m. kunnen inhouden: het direct of indirect 
beperken van de leveringen van het ene land der Gemeenschap naar het 
andere; 'productie-quotering zonder dat dit de productie bestemd voor de 
uitvoer, kan beïnvloeden; het vaststellen van minimumprijzen. 

V oor- en nadelen. 
Alvor~ns tot een slotbeschouwing te komen, zou ik eerst nog in het 

kort de. vraag willen beántwoorden wat nu eigenlijk de voor- en de na
delen zijn van deze overeenkomst. 

Als voornaamste algemeen-economische voordelen zou men kunnen 
noemen: 

1. de waarborgen voor een regelmatige voorziening en functionnering 
van de gemeenschappelijke markt, waarbij de doorvoering-van het beginsel 
der internationale arbeidsverdeling een zo laag mogelijke prijs garandeert; 

2. het I is aan te nemen dat gedurende de eerstkomende jaren de 
schaarste-verschijnselen wel zullen aanhouden. Nederland zal dan meer 
kolen en staal uit de deelnemende landen kunnen importeren, en dit tegen 
lagere prijzen dan bij afwezigheid van het verdrag of bij niet-toetreding; 

3. het buitenlandse staal, hetwelk door Nederland in belangrijke hoe
veelheden wordt gekocht, zal naar alle waarschijnlijkheid nu goedkoper 
worden. " , 

De nadelen zijn: 
de lasten, die door de heffingen (0. a. voor het kolenperequatiefonds), 

hiervoor genoemd, op onze economie komen te drukken. 
Voor het overige zijn wellicht nog wel enige nadelen te noemen, doch 

deze liggen thans nog te veel op het gebied der onzekerheden. Vrijwel 
algemeen wordt echter aangenomen, dat de heffingen gecompenseerd zullen 
worden door de voordelen. 

Ik heb mij bij deze besèhouwingen moeten beperken tot de hoofdzaken, 
daar er nog vele punten zijn die nàder uitgewerkt moeten worden. Het 
is op dit ogenblik nog zo moeilijk over de uitwerking van het verdrag 
veel- te zeggen. Wij bevinden ons in velerlei opzicht nog in de mist. Vele 
vraagstukken zijn op dit ogenblik het voorwerp van overweging en diep
gaande studie. 

Van één dingen moeten wij ons echter bewust zijn, namelijk dat door 
l11ede te werken aan deze gemeenschap, de eerste steen is gelegd van het· 
huis der Europese economische samenwerking, in het belang van alle aan-
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gesloten land,en, waardoor mede een bijdrage geleverd wordt tot de vrede. 
Deze eensgezinde samenwerking kan grote en ·heilzame gevolgen hebben. 

Van deze bereidheid tot samenwerken getuigen uitlatingen van de heer 
Mathieu Thomassen, president van de Belgische Mijnwerkers Centrale, 
vervat in zijn rede "Le Plan Schuman et Nous" op het congres van deze 
Centrale gehouden in Juli 1951. Aan het einde van zijn rede geeft de 
heer Thomassen een samenvatting van zijn opvattingen omtrent het 
Schuman-plan, door hetwelk z. i. de onzekerheid en de onrust zullen ver
dwijnen en de economische moeilijkheden, die de landen in broederoorlogen 
hebben gestort, niet meer zullen voorkomen. Tot de mijnwerkers zegt hij 
dan, dat deze allen te samen het eerste geroepen zullen zijn aan de ver
wezenlijkingvan dit ideaal mede te werken. Niet met redevoeringen of 
manifestaties zal dit geschieden maar door actieve samenwerking, waarbij 
zowel aan de zijde van de werknemers als aan de zijde van de industriële 
leiders offers zullen moeten worden gebracht. Hij zegt ten slotte: "Ik 
nodig u, arbeiders, uit de volle maat van uw krachten te geven en dàarom 
tijdelijke offers te aanvaarden omdat wij weten, dat ten slotte daardoor 
ook voor ons, voor onze kinderen en ons volk betere tijden dan wij 
gekend hebben, gewaarborgd worden !" 

"Wij moeten leren denken als Europeanen," zei Dr Paul Rijkens, de 
bekende. Nederlandse industrieel, in zijn rede voor het Congres van de 
Wirtschafts-politische Gesellschaft 1947, op 18 Januari 1953 in Frankfurt 
alM. "Afleggen moeten wij in het algemeen - maar vooral' in het econo
misch leven - de gewoonte in tegenstellingen te denken. Het is zeker· 
niet te verwachten, dat bij integratie bepaalde landen alle voordelen, en 
andere alle nadelen zullen krijgen. De criteria van bekwaamheiçl en effi
ciency lopen dwars door alle scheidingslijnen heen." 

Nu ik aan het einde van mijn beschouwingen ben gekomen, rest nog één 
vraag: hoe zien wij, anti-revolutionnairen, de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal? 

Op die vraag zou ik een tweeledig antwoord willen geven. 
1. Van a.r. zijde is men het er vrijwel algemeen over eens dat in 

bepaalde gevallen, neem b.v. het terrein van de nationaal-economische poli
tiek, internationaal overleg alleen niet meer voldoende is. "Dat komt 
omdat de nationale staat een te smalle historische basis is geworden voor 
een algemene economische politiek. En dat hangt samen met de toe
nemende gecompliceerdheid der economische verhoudingen in de wereld, 
waardoor iedereen van iedereen afhangt." 5) Dit wil dus helemaal niet zeg
gen- en dat mag ook niet - dat hiermede getornd wordt aan de nationale 
zelfstandigheid. . 

De vraag, welke hier onwillekeurig naar voren komt en die b.v. Enge
land er voornamelijk van weerhouden heeft deel te nemen aan de Gemeen
schap, en ook in België nog al zwaar gewogen heeft,- is die van de 
beperking der eigen nationale bevoegdheden. 

Nu is het zó, dat inderdaad de souvereiniteit een goed is, waarmede niet 
gesold mag worden, en waarvan niet om de een of andere reden zo maar 
afstand gedaan mag worden. 

6) Trouw, d.d. 20 November 1951. 
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Wanneer men zich echter goed bewust is van wat de E.G.k.s. beoogt, 
nl. "een eerste stap op de weg naar eenwording van Europa", en zoals 
de Nederlandse Regering het uitdrukte: "slechts door de schepping in 
Europa van één grote markt worden de mogelijkheden geboden om de 
economische reconstructie van ons werelddeel verdere voortgang te d~ 
vinden", en daarbij let op de controle op het beleid van de Hoge Autoriteit 
door de Algemene Vergadering en de rechterlijke controle door het Hof, 
dan is het duidelijk, dat deze overdracht van bevoegdheid alleszins, gerecht
vaardigd is. Ik moge wat betreft de afbakening van de ~ht en bevoegd
heden van de staten verwijzen naar een artikel van Mr W. Rip in N eder
landsche Gedachten van 28 Februari 1951, blz. 58, over Federalisme en 
art. XVIII van ons Program van Beginselen, en naar wat Dr J. Schouten 
op de Buitengewone Deputatenvergadering van onze partij op 26 October 
1950 over de nationale souvereiniteit heeft gezegd. 

Een en ander vindt bevestiging in hetgeen te lezen is in het Program 
van Actie van de Antirevolutionnaire Partij bij de stembus van 1952, waar 
onder het hoofd "Buitenlandse Politiek" staat: 

N edeiland verlene, met in achtneming van de uit principieel en nationaal 
oogpunt noodzakelijke reserves, medewerking aan de verwezenlijking van 
de doeleinden van de Verenigde Naties. Het bevordere krachtig: 
. a. de sociaal-econoniische en militaire samenwerking in West-Europa; 

b. de economische en militaire samenwerking tussen de staten van 
West-Europa aan de ene zijde en de overige staten van het Noord-Atlan-. 
tisch Pact aan de andere kant; 

c. de wederinschakeling van Duitsland, zowel politiek als militair en 
sociaal-economisch, in West-Europa, onder de nodige waarborgen voor 
vrede en veiligheid; 

d. het herstel van een zo vrij mogelijk goederen- en betalingsverkeer 
Ter bereiking van een en ander is het noodzakelijk te streven naar een 

federalisatie in West-Europa, welke in haar strekking wordt beperkt ener
zijds door de genoemde doelstellingen, anderzijds door de eis, dat het eigen 
nationale leven in volle vrijheid en zelfstandigheid gehandhaafd en tot 
verdere ontwikkeling gebracht kan worden. 

2. Wanneer wij ten slotte nog eens aan ons oog laten voorbijgaan 
de motieven van, het idealisme waarmede, en de wijze waarop men in het 
algemeen de gedachte Gemeenschap tot werkelijkheid wil brengen, .dan 
bekruipt ons, bij alle instemming die ook bij ons, anti-revolutionnairen, 
de Gemeenschap voor Kolen en Staal, ontmoet, de vrees of in dit alles 
liet allervoornaamste niet wordt vergeten. 

Onwillekeurig staat dan voor onze geest Psalm 127. De inleiding op 
deze psalm luidt: "Aan 's Heren zegen is het al gelegen", en dan gaat 
de Psalm voort: 

Als de Here het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan; 
als de Here de stad niet bewaart, 
tevergeefs waakt de wachter. 
Het is voor U tevergeefs, dat gij vroeg opstaat, 
laat opblijft, brood der smarten eet -
Hij geeft het immers zijn beniinden in den slaap. 
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Dit spreekt ook uit de woorden waarmede Dr Bruins Slot op 30 October 
1952 zijn rede in de Tweede Kamer beëindigde, sprekende over het Ver~ 
drag E.G.K.S.: "Veel zal hier afhangen van de goede geest en de goede 
beginselen van hen, die in deze gemeenschap een leidende taak verkrijgen. 
Het wordt met Europa alleen wat, als het een Christelijk Europa blijkt." 

Weldadig deed het aan voor ieder, die God' als de onderhouder en be
stierder ziet van alle dingen - ook van het wereldgebeuren - dat Gene-

, raaI Eisenhower voor hij zijn inaugurele rede hield als President van de 
Verenigde Staten, voor het forum van de gehele wereld de hulp Gods 
afsmeekte voor zijn werk, dat hij ging aanvangen. Bij de eedsaflegging 
'had hij twee bijbels voor zich: de oude historische bijbel, gebruikt door 
George Washington en die, welke. de cadet Eisenhower destijds gebruikte 
toen hij de officierseed aflegde. Zijn eigen bijbel was, bij de eedsaflegging 
als President der Verenigde Staten door hem geopend bij 11 Kronieken 
7 : 14 6

), de Washington-bijbel bij Ps. 127. 
Inderdaad, et;n voorbeeld voor de leiders van "Christelijk" Europa. 
Indien de Christenen in de Gemeenschap van deze afhankelijkheid van 

Gods zegen uitgaan en getuigen, dan kan daarvan zegen verwacht worden 
voor land en volk, Europa en de wereld. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

"En de boer, hij ploegde voort". Gesteld dat we een thema wensten 
bij het overzien van deze jongste "verslagperiode", zouden we dit thema 
van de voortploegende boer dan kiezen? Inderdaad,' het zou kunnen. De 
barre watersnood had onder heel ons volk een brede reactie opgeroepen . \ 
en met man en macht was men getogen aan het herstel - zoveel moge-
lijk - van de omvangrijke materiële schade. Polder na Polder viel droog, 
dijk na dijk werd, in elk geval voorlopig, gedicht. En de boer kwam wèer 
op zijn akker en deed er het zijne aan om die akker gereed te maken 
voor de oogst van straks. Hij ploegde voort, ook in zijn zaaien, zijn eggen 
en zijn wieden. 

Of was het-een periode van "een nieuwe lente, een nieuw geluid"? Ook 
zó zou men 'het kunnen noemen. De lentedag kwam en na vele lange 
maanden van een vroeg ingevallen winter brak de zon door. Het groen 
botte uit en was het niet, als keek men anders dan anders om zich heen? 
Het eerste kievitsei werd gevonden en ook het tweede en nog veel meer 
daarna . .In huis ondergingen de mannen gelaten de schoonmaak. Kortom, 

6) 2 Kron. 7 : 14 Wanneer .... mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, 
(zich) verootmoedigt... en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich 
van hun boze wegen, dan zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven en 
hun land herstellen. 
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het voorjaar zat in de lucht. met zijn milde en tegelijk prikkelende geuren 
en tinten. "Een nieuwe lente en een nieuw geluid'': I 

. Of zullen we toch maar niet liever een ander thema aanstippen? Wat 
kan er beter zijn dan het thema van het Paasfeest, dit heerlijke en machtige 
gegeven van de overwinning van het leven op de dood, dit centrale punt 
èri van het Evangelie èn van de geschiedenis der mensheid? Dat feest 
hebben we in deze verslagperiode weer mogen vieren als een bewijs van 
Gods trouw over ons, als een bewijs dat Hij ons niet wil loslaten, ook· 
niet in ons menselijk bestaan, in het klein zo min als in het groot, ook 
al begeeft ons het leven en al kan het zelfs voor de Paasfeestelingen wel 
eens donker zijn en zwaar om voort te gaan. Heel ons leven behoort van 
het Paasfeest het teken te dragen. Wat ligt er dan meer voor de hand 
dan het Paasfeest ook in dit overzicht te vermelden, ja daarmede te 
beginnen? 

De Paasdagen brengen in ons land met zijn vele, vele verenigingen en 
organisaties een bonte reeks van vergaderingen met zich. Het valt niet 
moeilijk, drie categoriëen te onderscheiden. Op de Tweede Paasdag zijn 
er de jongeren in een grote verscheidenheid, die er de wapensmidsen 
binnenstappen om gestaald te worden, om enkele fikse betogen voorgezet 
te krijgèn en om er vóór en er ná te zingen de liederen, die zich zo graag 
uit de jonge kelen laten schallen. 

Dan zijn er de mensen van het onderwijs, en ook zij weer in rijke 
verscheidenheid, zoals heel ons schoolleven een rijke verscheidenheid ver
toont. En die verscheidenheid was er al evenzeer in de onderwerpen, die 
besproken werden. Wat het wonder, dat op meer dan één vergadering 
de gedachten in dankbaarheid teruggingen naar de man, aan wiens actieve 
belangstelling ons christelijk onderwijs zoveel te danken heeft: Mr J. 
Terpstra ? Eén punt willen wij noemen: er valt groei te zien in de op
brengst van de bekende Uniecollecte ; wij zijn gaarne geneigd, dit uit te 
leggen als een groeiende sympathie voor het christelijk onderwijs. Er 
valt hier ook zoveel te verliezen en zoveel te behouden; er valt hier ook 
nog zoveel te doen aan uitbouwen verdieping. En nog één punt: in de 
wereld van het onderwijs blijkt nog slechts een minderheid te gevoelen 
voor aansluiting van de onderwijzersorganisaties bij het Christelijk 
Nationaal Vakverbond. Men kan dit besluit eerbiedigen en toch hopen, . 
dat deze aangelegenheid, die om meer dan één reden belangrijk is, ook 
in de komende tijd in elk geval de aandacht niet helemaal verliest. 

En tenslotte waren er de vergaderingen van onze predikanten: eerst 
de Gereformeerde, daarna de Hervormde en wellicht nog andere ook. 
Tegenover deze vergaderingen van onze predikanten betaamt ons als 
leken soberheid, doch ook de verzekering dat zij hun van harte zijn ge
gund. Er wordt in onze tijd van de dominees zo het een en ,ander geëist. 
Zij moeten maar produceren. Maar dan misgunne men hun ook op hun 
tijd de onmisbare consumptie in wat hartige referaten en wat Sprankelende 
gezelligheid met hun collega's toch niet. En verder, voor wat ons, leken, 
betreft, basta! Wie weet trouwens, hoe we straks nog van die hartige 
referaten zullen profiteren in preken, winterlezingen en zoveel meer. 

Maar intussen ploegde die boer dan toch maar door. Een Noodwet 
Dijkherstel gaf aan Minister Algera bevoegdheden, die hij, naar zijn eigen 
woord, nimmer had begeerd, maar die hem te gereder werden toever-
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trquwd. Eind Maart bracht nog een nieuwe spanning, of de nog altijd 
zo gehavende dijken nieuwe gevaren van wind en water wel zouden kun
nen trotseren. Met dank aan God mocht worden vastgesteld, dat ze het 
werkelijk hielden. Dat nochtans het gevaar niet denkbeeldig was, bleek 
half April, toen bij Bruinisse een reeds drooggevallen gebied alsnog blank 
kwam te staan. Inderdaad, er zal van de mannen van Waterstaat en 
van zovele duizenden mèt hen nog heel veel worden gevraagd. 

Van de bereidheid tot hulp gaf de opbrengst van het Rampenfonds 
wel duidelijk getuigenis: meer dan honderd millioen kwam bijeen. Zulk 
een vrijgevigheid sterkt niet slechts de getroffen huizen, zij sterkt bovenal 
het hart. Is het echter wonder, dat verscheidenen zich beducht afvragen, 
of in feite de vrijgevigheid zich niet al te zware offers heeft laten op" 
leggen? Hoeveel activiteit is er niet in ons goede land, die het zonder de 
offers van velen niet stellen kan? Om maar iets - doch een belangrijk 
iets - te noemen: de voortreffelijke organisatie "Pro Rege" deed in deze 
verslagperiode een noodkreet uitgaan om niet miI1der dan zeven nieuwe 
Christelijke militaire tehuizen. Al dat werk - zoveel meer ---. mag van' 
de watersnood niet een nieuw slachtoffer worden. 

In het teken van de grote bedragen stond ook de Industrialisatienota, 
die de jonge, maar bekwame Minister Zijlstra deed uitgaan. Een kern
getal willen we noemen: over een periode van vijf jaren zal voor negen 
milliard aan investering nodig zijn. Ook dat is onvermijdelijk, gezien 
onze groeiende bevolking. Het is onvermijdelijk, het is nodig, maar het 
is bepaald ook niet onmogelijk. Ons volk heeft nog initiatief en spankracht 
genoeg. Maar dan stelle men het ook in staat, het zijne te doen. Bereid
heid daartoe van de zijde der regering bleek uit enkele belastingverlagingen, 
die ~erden aangekondigd, verlagingen intussen, die mede het doel hadden, 
een eveneens aangekondigde huurverhoging te compenseren. 

Belastingverlaging en huurverhoging - zij waren reeds geadviseerd 
door de Sociaal-Economische Raad, het lichaam dat steeds meer een waar
de volle instantie blijkt te zijn ter voorlichting van de regering. Alleen 
ware het niet onredelijk geweest, zo de regerinng, die de adviezen van 
de S.E.R. over de huurverhoging en belastingverlaging lang bij zich ge
houden had en tenslotte op enkele gewichte punten anders bleek te den
ken dan de S.E.R., haar afwijkend oordeel wat breder had gemotiveerd. 
Ons dunkt, dat had de S.E.R., juist als waardévol en stellig ook gewaar
deerd lichaam, wel verdiend. Minder lang hield de regering onder zich 
een advies van de S.E.R. over de loonpolitiek, hierop neerkomend dat 
een wat minder streng loonbeleid voor de komende tijd wenselijk moet 
worden geacht. 

Spreken we over wat er in de komende maanden in het parlement voor
viel, dan denken we buiten twijfel eerst aan de behandeling van het ont
werp-Zondagswet in de Tweede Kamer. Men kent de geschiedenis: de 
oude Zondagswet - van 1815 - werd niet meer nageleefd en zelfs heeft 
in de loop der jaren de regering duidelijk doen blijken, dat zij nalev4Jg 
van de wet, bv. door plaatselijke autoriteiten, niet meer op prijs stelde. 
Onder zulke omstandigheden is het minste wat men doen kan, een wet 
te vragen, die méér voor naleving in aanmerking komt. Zulk een wet \" 
meende de regering in het voorgestelde ontwerp te mogen zien. Men kent 
het centrale gegeven van dit wetsontwerp: het uit de weg ruimen van be-
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lemtneringen voor de Zondagsheiliging. Het ontwerp droeg onmiskenbaar 
de tekenen van een compromis. Niemand was geheel voldaan, maar was 
het bij een volk als het onze en bij zulk een onderwerp wel anders moge-

· lijk? Met behulp van een lange reeks amendementen heeft men van ver
sCheidene kanten nog gettacht, het ontwerp meer in overeenstemming te 
brengen met de opvattingen, welke men aanhing. Niet geheel zonder succes 
geschiedde dit, maar de a.c. fractie kon bij de eindstemming toch geen 
vrijmoedigheid vinden, aan dit ontwerp de steun .van haar stem te geven. 
Daarvoor was het gehele beeld nog te onbevredigend. En voor het overige 
moeten we hier met deze - al te korte - vermelding van dit belangrijke 
onderwerp volstaan, ook al omdat het zich beter leent voor een uitvoeriger 
speciaal artikel. 

Van de parlementaria stippen we dan uit de Eerste Kamer nog aan 
een fel debat tussen het c. h. Kamerlid Prof. Gerritson en de al evenzeer 
c.h. Minister Kernkamp van Overzeese Gebiedsdelen. Het ging over de 
verhouding tot de West. Prof. Gerritson, reeds als jong dichter gewend 
in scherpe en in elk geval niet onduidelijke bewoordingen te zeggen wat 
hem op het hart lag, resp. uit het hart opwelde, scheen deze gewoonte in 
het parlement niet verleerd te zijn. Maar zijn woorden mochten duidelijk 
zijn, het bleek nodig, dat hij er later nog een verduidelijking aan gaf; het 
bleek toen, dat hij zich meer had willen richten tot het kabinet en tegen 
het kabinetsbeleid, dan dat hij zich in het bijzonder tegen de bewindsman, 
zijn partijgenoot, had willen keren. Wij proefden in heel dit debat bij 
Prof. Gerre~son beduchtheid voor herhaling van wat eens de gang van 
zaken met betrekking tot Indonesië te zien had gegeven. Daarom kan 

· men van mening zijn, dat er voor deze beduchtheid minder reden is dan 
Prof. Gerr.etson vreest, men kan ook van oordeel zijn, dat de wijze waarop 
hij aan zijn bestrijding vorm gaf niet paste in het parlementaire bestek, 

· en dan tevens de gedachte zijn toegedaan, dat het juist minder op de 
weg van mannen uit de V.V.D. en de K.V.P. lag, hem deswege te kapit
telen. Zij hebben het intussen wèl gedaan. Maar mocht men al vermoeden, 
dat door dit felle debat de vèrhowJingen tussen Prof. Gerretson en 
Minister Kernkamp ietwat moeilijk zijn komen te liggen, dit alles mocht 
het Eerste Kamerlid niet verhinderen, zijn applaus te voegen bij het 
applaus, dat de Ministet kort daarna op de algemene vergadering van de 
Chr. Historische Unie ten deel viel . 

. Een staartje - en voor de betrokkenen wel een belangrijke staart -
van het beleid met betrekking tot Indonesië viel nog te zien in het proces 
te Djakarta tegen de Sultan van Pontianak, Hamid 11. Heel het trieste 
verloop: het oprollen van de deelstaten en de spoedig ongelijke strijd tus
hen het federalisme en unitarisme, zag men weer voor de ogen opdoemen. 

En voor het overige was er in deze verslagperiode afwisseling genoeg. 
Onze r. k. landgenoten maakten zich op tot de viering van het herstel der 
kerkelijke hiërarchie, in de April-maand een eeuw geleden. Het was een 
belangrijk feit in de r.k. emancipatie. Het eeuwfeest was voor de Synode 
der Ned. Hervormde Kerk aanleiding, een adres te doen uitgaan, dat 
zich keerde tegen anti-papisme, maar wel opriep tot sterkere kerkelijke 

. '. bezinning. 
Om iets anders te vermelden: Ook in ons land hadden de commu

nisten zo hun moeilijkheden met de voorlopig wel zeer opzienbarende ge-
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volg~nvan Stalin's heengaan. Bij de vervolging van de Mpskouse artsen 
hadden ze niet geheel achter willen blijven en een royement van een Joodse 
arts te Amsterdam. die niet had kunnen meekomen; was hun aandeel in 
de ideologische strijd. Tevergeefs heeft Nederland na het eerherstel aan 
de Moskouse artsen op het eerherstel van de Amsterdamse dokter. ge~ 
wacht. Het "gedokter" viel onze communisten blijkbaar al te zwaar en 
we zouden bijna - niet helemaal - bereid zijn, dit op hun korte credit
nota te vermeldèn. Inmiddels konden zij zich in deze voor hen zo moei
lijke dagen van veler medeleven overtuigd houden; helaas hebben zij dat 
medeleven alleen maar met de gebruikelijke scheldkanonnade weten te be
antwoorden. 

Vergissen wij ons, wanneer de communisten met enige vrees de ge
meenteraadsverkiezingen (op 27 Mei) tegemoet zien;> Waar die ver
kiezÎ!;lgen nauwelijks tegemoet gezien zullen worden, is in die enkele ge
meenten, waarin slechts één enkele lijst is ingeleverd. Maar zij vormen 
uitzonderingen. Overal elders is er verscheidenheid aan lijsten, zoals er 
verscheidenheid is aan opvattingen en qenkbeelden, een verscheidenheid 
evenwel,die niet vermag af te doen aan de nationale eenheid, zoals die op 
de verjaardag van onze geëerbiedigde Vorstin aan de dag trad. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

In onze fractie is men het er niet over eens, of de a.r. wethouder in 
vergaderingen van het college van b. en w. al dan niet mededelingen 
mag doen omtrent besluiten der fractie-vergadering. Met uitzondering van 
de wethouder zijn de leden der fractie van oordeel, dat b. en w. niets 
hebben te maken met hetgeen in onze fractie wordt besproken en be
sloten. Er zouden trouwens minder aangename verhoudingen door kun
nen onstaan. Wat is uw oordeel? 

ANTWOORD: 

Fractie-overleg is "vertrouwvol beraad", waarin men er naar streeft, 
te komen tot eenheid van gedragslijn met betrekking tot wat in de open
bare vergadering binnenkort of op de duur aan de orde is of zal worden 
gesteld. 

De eenheid van handelen kan, zo nodig, verkregen worden door elkà.n
der te overtuigen, maar behoort niet bij besluit, hetzij bij meerderheid 
hetzij met algemene stemmen, te worden opgelegd. Ieder raadslid behoudt 
zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo wil het ook de gemeentewet: geen ' 
lastgeving, noch door kiezers noch door collega's. (De mede verboden 
ruggespraak is iets anders dan overleg plegen. Historisch is zij het gaan 
halen van een last bij committenten over een zaak, waarover dezen zich 
niet van tevoren hebben kunnen uitspreken. Het verbod van ruggespraak 
slaat dus niet op fractie-overleg.) 

De vorige alinea was een uitweiding, veroorzaakt doordat in uw brief 
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over "besluiten van de fractievergadering" wordt gesproken. U ziet hier
over A.R.S. XVIII (1948), blz. 60 alsmede de "verklaring" achter het 
model gemeenteprogram. 

Daar fractie-overleg "vertrouwvol beraad" is, behoort het intern te 
blijven. Van belang voor derden is alleen wat de fractieleden naar buiten 
doen en zeggen. Daarbij kunnen zij zich ook niet verschuilen achter. 
fractie-overleg, laat staan achter fractie.besluiten. 

Overigens behoeft geen geheimzinnigheid aangaande het resultaat van 
het overleg te worden betracht, al kan bij uitzondering geheimhouding 
nodig zijn. ' 

M.a.w. het zal de wethouder doorgaans vrij staan, in de vergaderingen 
van b. en. w. te spreken en te handelen van uit zijn wetenschap omtrent 
het standpunt der fractie. Evenwel behoort hij daarbij na te laten, mede
delingen te doen omtrent de gang van zaken bij het overleg in de fractie. 
Daardoor zou hij het vertrouwelijk karakter van het fractie-overleg ge
weld aandoen. 

Hij behoort dus geen mededelingen te doen in de trant van "in onze ' 
fractie zijn die en die er voor, maar die en die er tegen", of "onze fractie 
heeft met zoveel tegen zoveel stemmen besloten( I)" e.d. Ook niet "in 
onze fractie was X van mening, dat ... ". Argumentatie, die hij in de 
fractie gehoord heeft, zal hij in de college-vergaderingen zo nodig ter 
sprake kunnen brengen als eigen wetenschap of eigen mening - wat ook 
volkomen correct is, daar hij die wetenschap immers in de fractie hééft 
verworven of die mening ook voor zichzelf heeft aanvaard -, of anders 
in een terminologie als "er is dit voor te zeggen, maar men kan er ook 
dat tegen inbrengen", daarbij dus geheel in het midden latend, van waar 
of wie die argumentatie afkomstig is. 

Er kunnen gevallen zijn, waarin het· nodig is, dat hij doet blijken, dat 
"hij reden heeft te verwachten, dat zijn fractie C.q. zo- of zoveel leden 
van die fractie dat en dat standpunt zullen innemen". Maar hier ontstaat 
spoedig gevaar voor schending der vertrouwelijkheid van het fractie-
overleg. ' 

Gelet op een een ander is het gewenst, dat in gevallen, waarin dit van 
belang is, bij het beëindigen van het fractie-overleg wordt vastgesteld, 
in hoeverre de leden der fractie gerechtigd zijn over het resultaat (en even
tueel het verloop) daarvan aan derden - dus bv. in het college van b. en 
w. - mededelingen te doen. 

En overigens dienen zulke mededelingen alleen te geschieden, als ze 
werkelijk belang hebben en onvermijdelijk zijn, b.v. als het terugnemen 
van een voorstel door het college van b. en w. en het aanbrengen van 
vatÎ een wijziging, in de fractie gerezen bezwaren kunnen wegnemen e.d. 

Een voor alle gevallen algemeen geldig antwoord is dus niet te geven, 
maar ik vertrouw, dat u in het bovenstaande toch zekere richtlijnen 
vindt. 

Als de' wethouder het algemene standpunt inneemt, dat hij - afgezien 
van uitdrukkelijk opgelegde geheimhouding - steeds vrij is in het college 
van b. en w. mededelingen te doen van het in de fractie verhandelde, 
dan ben ik dit bepaald niet met hem eens. G. 



DE ORGANISATIE DER POLITIE 
IN HET CONCEPT .POLITIEWET DER VERENIGING VAN 

NEDERLANDSE GEMEENTEN 

DOOR 

DR W. P. BERGHUIS 

In de periode tussen de behandeling van de begrotingen van Binnen
landse Zaken en van Justitie voor 1953 in de Tweede Kamer en die in 
de Eerste Kamer heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aàn 
de minister van Binnenlandse Zaken een in haar kring na langdurige voor
bereiding opgesteld ontwerp voor een nieuwe politiewet aangeboden en 
daarna als no 10 in haar zgn. Blauwe Reeks gepubliceerd (prijs f 1). 
Nu bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer was gebleken, dat 
het politievraagstuk weer zal worden ter hand genomen, schijnt het 
moment van deze publicàtie gelukkig. De Eerste Kamer heeft reeds de 
gelegenheid gehad er alle aandacht van de Regering voor te vragen. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten tracht kennelijk de impasse, 
waarin het politievraagstuk reeds een aantal jaren verkeert en die na de
verschijning van het rapport van de commissie-Langemeijer nog erger 
is geworden, te doorbreken. Zij doet een serieuze poging om harerzijds, 
en uiteraard uitgaande van het principiële uitgangspunt zoals de gemeen
ten dat als het enig juiste zien, met een concreet en uitgewerkt stuk een 
oplossing te bieden, welke ook voor hen, die de gevaren en nadelen van 
de voor-oorlogse toestand duchten, aanvaardbaar moet zijn. 

Zoals bekend leven wij, wat de politieorganisatie betreft, nog steeds 
onder de werking van het op abnormale wijze tot stand gekomen Politie
besluit 1945, dat mede om die reden door niemand als een blijvende rege
ling kan worden gezien en dat zo spoedig mogelijk voor een normale 
Nederlandse wet het veld moet ·ruimen. De feitelijke situatie, voor wat 
de algemene politiezorg aangaat, is op dit ogenblik deze, dat de politiezorg 
in de grotere gemeenten wordt uitgeoefend door gemeentepolitie en in 
de kleinere gemeentep door rijkspolitie. 

De strijdpunten, waarover, zoals men zich zal herinneren, in de afge
lopen jaren de discussie zo nu en dan fel oplaaide, waren in hoofdzaak 
de vraag of de politie een zaak is van (binnenlands) bestuur dan wel' 
vain justitie en hoe de verhouding tussen deze beide onderdelen van het 
staatsbestel ligt, èn de vraag of de politie gedecentraliseerd gemeentelijk 
dan wel gecentraliseerd in rijksverband dient te zijn georganiseerd. De 
figuur, die in deze gehele discussie met name in het geding wa!';. was 
de burgemeester. 

Ondanks alle diepgaande en op zichzelf zeer belangwekkende staats-
A. S. XXIII 9 



194 DR W. P. BERGHUIS 
, 

rechtelijke en principiële beschouwingen, waarop hier nu niet nader wordt 
ingegaan, blijkt echter, dat in de praktijk de moeilijkheid zich meer hierop 
toespitst, dat gevreesd wordt, dat bij de doorvoering van een gemeentelijke 
politieorganisatie over de gehele lijn geen doelmatige en deskundige uit
oefening van de politiezorg en geen efficient politieapparaat in de kleinere 
gemeenten gewaarborgd is. Dat het met name hierop vastzit, kan blijken 
uit de omstandigheid, dat door niemand, ook van justitie- en rijkspolitie~ 
zijde niet, wordt gevraagd opheffing van de gemeente-politie in de grotere 
en grootste gemeenten, waar een doeltreffende taakvervulling en organi
satie wel geacht worden verzekerd te zijn. Er is op zijn hoogst verschil 
van mening over de vraag, welke gemeenten groot genoeg zijn om eigen 
politie te hebben. De gedachte als zodanig van gemeentepolitie, mits vol
doende capabel, wordt geaccepteerd. 

Als nu inderdaad hier in feite de moeilijkheid zit - en daar lijkt het, 
ondanks de betekenis der principiële meningsverschillen, toch veel op -
dan is het vraagstuk, voorzover het een praktische oplossing vraagt, tot 
veel eenvoudiger proporties teruggebracht en moet een oplossing voor de 
praktijk te vinden zijn. Immers, ook de verdedigers van het gemeentelijk 
standpunt erkennen de bovengenoemde bezwaren. Ook zij willen niet terug 
naar de vooroorlogse veldwachters-politieorganisatie van het platteland. 

En juist op dit punt biedt het voorstel van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten een mogelijkheid om uit de praktische moeilijkheden 
te komen. 

Het ontwerp wil, onverminderd hetgeen bij de wet aan andere organen 
is opgedragen, de gemeentelijke en de nader aan te duiden gewestelijke 
politie met de uitoefening van de politiezorg belasten. Het normale is dus: 
de politiezorg bij gemeentelijke en gewestelijke politie. Voorzover zij 
door andere organen (rijkspolitie, marechaussee) moet worden uitge
oefend, dient dit uitdrukkelijk bij de wet te worden bepaald. 

Voorts zal de burgemeester het bevel hebben over de gemeentelijke of 
de ter plaatse dienstdoende gewestelijke politie. 

Voor wat de politie-organisatie betreft is het belangrijkste element in 
het aangeboden ontwerp deze gewestelijke politie. De Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten heeft dit in grote lijnen overgenomen van de min
derheid in de commissie-Langemeijer. De geestelijke vader van de ge
westelijke politie is wijlen de heer EIsen, indertijd burgemeester van 
Rijswijk. 

Ook voor deze gewestelijke politie blijft uitgangspunt, dat de politiezorg 
gemeentelijk en onder het bevel van de burgemeester moet worden uitge
oefend. De organisatievorm wordt echter voor de kleinere gemeenten (in 
het algemeen die met minder dan 10.000 inwoners dan wel met een be
bouwde kom van minder dan 5.000 inwoners) zodanig gekozen, dat aan de 
gevaren en nadelen van de vroegere veldwachters-organisatie, t. w. verstar-

. ring en gebrek aan paraatheid, geoefendheid en deskundigheid, wordt ont
komen. Vandaar een gewestelijk georganiseerde gemeentepolitie - want 
daarop komt het neer - voor deze gemeenten, waarbij benoeming, ont
slag, instructie-vaststelling en algemene organisatorische leiding liggen in 
handen van de Commissaris der Koningin, doch waarbij de bevelsbevoegd
heid volledig ligt in handen van de burgemeester. 

Het aanbevelen van een gewestelijke politie is er geheel op gericht, 
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aan de praktische bezwaren tegen een zuiver gemeentelijke politieorgani
satie ook in de kleinere gemeenten tegemoet te komen. Als zodanig draagt 
deze gedachte dan ook het kenmerk van een compro~s. En daarnaar zal 
men ongetwijfeld moeten streven om er uit te komen. 

In hoeverre de aangegeven oplossing als zodanig het meest ideale com
promis is - voorzover een compromis ideaal kan zijn - zal uiteraard 
een onderwerp van nadere studie zijn. Het moeilijke punt in de voor
gestelde gewestelijke organisatie is m. i. de positie van de Commissaris 
der Koningin (en diens onvermijdelijke deskundige gewestelijke inspecteur) 
in deze opzet. 

Weliswaar wil het ontwerp aan deze hoge functionaris, noch aan diens 
gewestelijke inspecteur een politiële bevelsbevoegdheid toekennen, maar 
doordat de algemene organisatorische . leiding in zijn handen wordt ge
legd, verkrijgt de Commissaris der Koningin in het geheel toèh een sterke 
positie, die, indien de zaak niet zeer weloverwogen is geregeld, hem tot 
een zelfstandige politie-autoriteit zou kunnen maken naast en eventueel 
boven de burgemeester. 

Behalve dat door een zodanige ontwikkeling de positie van de burge
meester terzake van de politie weer dubieus zou worden, zou de toekom
stige politie-organisatie er met een geheel nieuwe politie-gezagsdrager niet 
eenvoudiger op worden. 

Het ontwerp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil kenne
lijk een ontwikkeling in deze richting niet. En formeel wijkt in de voor
gestelde opzet de positie van de Commissaris van de Koningin ook niet 
af van die in het oude veldwachterssysteem. Toch kan men zich afvragen, 
of dit ontwerp alle moeilijkheden te deien aanzien voor de toekomst uit
sluit. In ieder geval is het gewenst, dat een regeling op dit punt nauw
gezet wordt overwogen. 

In een vergadering van de Eerste Kamer in Maart heeft Minister Beel 
uitgesproken, dat hij het ontwerp een wezenlijke bijdrage acht om tot 
een oplossing van het politievraagstuk te geraken. Hij kon zich, naar hij 
zeide, overigens niet geheel aan de indruk onttrekken, dat in het onder
havige rapport het probleem wel zeer in het bijzonder van de bestuurlijke 
kant is benaderd en daardoor een enigermate eenzijdige belichting geeft. 
De Regering zal z. i. met een oplossing moeten komen, welke aan de ver
schillende aspecten, en met name ook het justitieel aspect, recht doet 
wedervaren. 

De minister geeft niet aan op welke punten hij meent, dat het ontwerp 
een te eenzijdige bestuurlijke strekking heeft. En overigens zal, mits. de 
Regering er naar streeft in ieder geval het dualisme in de bevelvoeting 
over en in de organisatie van de politie op te heffen, ook van gemeentelijke 
en bestuurlijke zijde. worden gezocht naar een oplossing, waarin ook (niet : 
met name, zoals de minister zegt) aan het justitieel aspect, voorzover 
het hier althans reëel in het· geding is, recht wedervaart. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten meellt trouwens dit in 
het gepubliceerde ontwerp ook te. hebben gedaan. Als zoda~ig kan het 
zeker als uitgangspunt voor een vruchtbare nadere discussie over en af
d~ning van het tot een "slepende ziekte" wordende politievraagstuk 
dienst doen. 

* 
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VERPLICHTE AANSLUITING VAN KERKEN 
BIJ BEDRIJFSVERENIGINGEN 

DOOR 

MRS K. GROEN en C. J. VERPLANKE 

Volgens art. 3 der Organisatiewet Sociale Verzekering wordt het gehele 
bedrijfs- en beroepsleven door de minister van Sociale Zaken verdeeld in 
onderdelen, ieder omvattende een of meer takken van bedrijf of beroep 
of gedeelten daarv;:m. Daarbij wordt voorzoveel nodig aangegeven, tot 
welke tak van bedrijf of beroep of gedeelte daarvan bepaalde werkzaam
heden behoren. 

Wijders worden ingevolge art. 4, eerste lid, door de minister erkend 
als bedrijfsverenigingen die verenigingen, welke zich ten doel stellen de 
bij deze wet geregelde verzekeringen voor een onderdeel van het be
drijfs- en beroepsleven, als bedoeld in artikel 3, uit te voeren. 

Volgens art. 7, eerste lid, der wet is iedere werkgever van. rechtswege 
aangesloten bij de bedrijfsvereniging, welke haar werking uitstrekt over 
het onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven, waartoe de werkzaam
heden behoren, welke hij doet verrichten. Iedere bedrijfsvereniging richt 
zich dus op haar terrein tot allen die werkgever zouden kunnen zijn, 
gaat na, of zulks inderdaad het geval is, en deelt hun vervolgens mede, 
of zij voortaan al dan niet bij haar zijn aangesloten. 

Niemand kan zich daarbij aan de verplichting onttrekken te antwoor
den op de enquête van deze bedrijfsvereniging, aangezien art. 61, eerste 
lid, der wet een ieder verplicht, aan het bestuur van een bedrijfsvereniging 
alle inlichtingen te geven, welke van hem worden verlangd ten behoeve 
van de uitvoering dezer wet ten opzichte van hemzelf, van hem in wiens 
dienst hij werkt of gewerkt heeft, of van hem die in zijn dienst werkt 
of gewerkt heeft. Anders zou immers nooit zijn na te gaan, of de werk
gever al dan nièt bij de betreffende bedrijfsvereniging behoort te zijn aan
gesloten. 

Bepalingen in voorgaande zin waren aanvankelijk alleen opgenomen in 
de Werkloosheidswet 1). Op grond daarvan is bij beschikking van de 

. minister van Sociale Zaken d.d. 31 December 1949, nader gewijzigd 
4 Maart 1952, het gehele bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld in eenzesen
twintigtal onderdelen. Eén daarvan omvat o. m. de kerkgenootschappen, 
welke immers ook personeel (kosters, organisten, sociale werksters, enz.) 
in dienst kunnen hebben. Met de uitvoering der verzekering voor dit 
onderdeel is belast de Bedrijfsvereniging op het gebied van de gezond
heid, geestelijke en maatschappelijke belangen. 

Deze bedrijfsvereniging heeft zich gewend tot alle kerkgenootschappen 
en van hen allerlei inlichtingen gevraagd om te kunnen uitmaken, of de 
betreffende kerk werkgeefster is in de zin van art. 7 der Werkloosheids
wet. De betreffende kerkeraad is dus, blijkens hetgeen zoëven werd mede
gedeeld, verplicht deze inlichtingen te verschaffen en o. ttl. mede te de1en, 

1) Deze wet is inmiddels aangepast aan de Organisatiewet Sociale Verzekering. 
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welke personen (dus ook bv. koster en organist) voor hem diensten ver
richten, gedurende hoeveel uren zulks geschiedt en welke betaling daar
voor wordt verstrekt. 

Volledigheidshalve wordt hieraan nog toegevoegd, dat predikanten niet 
als werknemers worden beschouwd (reeds Rb. Dordrecht 26 Jan. 1916, 
N. J. 1916, 342, besliste, dat een predikant niet tot de kerk staat 
in de verhouding van arbeider tot werkgever; zo ook Rb. Winschoten 
18 Nov. 1925, N. J. 1925, 1288) en dat op grond van art. 4, eerste 
lid, sub g, der Werkloosheidswet evenmin als werknemers mogen worden 
beschouwd zij die in· loondienst werkzaamheden verrichten, welke voor 
hen van bijkomstige aard zijn. De Bedrijfsvereniging voor gezondheid, 
geestelijke en maatschappelijke belangen gaat er van uit, dat de werk
zaamheden van in loondienst zijnde kosters en organisten, die van de kerk 
een salaris genieten van minder dan f 500,- per jaar dan wel minder 
dan 20 % van hun totale inkomen, alsmede de werkzaamheden van in 
loondienst zijnde werksters, die van de kerk een salaris· genieten van 
minder dan f 5,- per week, van bijkomstige aard zijn, zodat de meeste 
kleinere kerken niet in aanmerking komen voor de toepassing der Werk
loosheidswet en dus geen lid van bedoelde bedrijfsvereniging behoeven 
te zijn. 

Tot zover de feitelijke stand van zaken, waartegen door Mr L. Roele
veld in De Reformatie van 19 April 1952 ernstige bezwaren zijn inge
bracht. Zijn beschouwingen vonden in De Wekker van 16 Mei 1952 in-

. stemming bij Ds J. H. Velema, welke christelijke gereformeerde predikant 
overigens op de vraag, of het terugsturen der door de bedrijfsvereniging 
toegezonden invulformulieren niet behoorde te worden geweigerd, geen 
antwoord gaf - zulks in tegenstelling tot Mr Roeleveld, die "het voldoen 
aan zulke vragen verkeerd en een principiële weigering nodig" achtte, 
daarmede dus aansporende tot overtreding van de bepalingen die, onder be"
dreiging van straf, een ieder verplichten aan de bedrijfsvereniging de in
lichtingen te geven, welke zij verlangt. 

Daar onze mening over de geopperde bezwaren en de bestaande situatie 
werd gevraagd, moge een bespreking· daarvan thans volgen. . 

Allereerst wordt een beroep gedaan op art. 174 der Grondwet, hetwelk 
bepaalt, dat ieder zijn godsdienstige meningen met volkomen vrijheid 
belijdt, behoudens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen 
de overtreding der strafwet. Op grond van dit artikel wordt de vraag ge
steld, "of het hier bij deze werkloosheidswet om een zodanige bescherming 
der maatschappij. gaat, dat het beleven van de belijdenis van de vrijheid 
der kerk daarvoor zou moeten wijken" .. Deze vraag wordt ontkennend 
beantwoord, "daar immers de bescherming der maatschappij juist gelegen 
is in het vrij laten van de kerk, die zich deze hoogste vrijheid als een 
hoogste gebondenheid aan de Zedewet weet". Daaruit wordt geconclu
deerd, dat het "niet alleen overbodig, doch ook ongeoorloofd (is), dat de 
overheid zich met de interne sociale verhoudingen der kerk bemoeit". 

Hier wordt er kennelijk van uitgegaan, dat het betrekken der kerken 
onder de Werkloosheidswet slechts zou vallen te rechtvaardigen met behulp 
van de beperking, welke art. 174 der Grondwet in zijn tweede gedeelte 
bevat. Naar ons o?rdeel zou echter eerst moeten worden aangetoond, dat 
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door het betrokken worden der kerken onder de Werkloosheidswet de 
hoofdregel van art. 174: de waarborging der volkomen vrijheid van be
lijden, wot'dt aangetast. 

Voorts wordt een beroep gedaan op art. 1 van de Wet op de Kerk
genootscpappen, volgens hetwelk aan alle kerkgenootschappen de vol
komen vrijheid verzekerd is en blijft, alles wat hun godsdienst en de uit
oefeni~g daarvan in eigen boezem betreft, te regelen. Daaruit wordt ge
concludeerd: "Alle sociale verhoudingen binnen de kerk, b.v. van predi
kant en koster, doch evenzeer de uitoefening van de diaconale taak, moe
ten dus vrij van overheidsinmenging zijn". 

Wat valt van deze beroepen op de artt. 174 der Grondwet en 1 der \Vet 
op de Kerkgenootschappen te denken? 

Kerk en staat zijn bij ons terecht gescheiden. (Staat en godsdienst 
mogen en kunnen uiteraard nimmer worden gescheiden: een "neutrale" 
staat is verwerpelijk en kan trouwens niet eens bestaan.) Kerk en staat 
en school en onderneming en vereniging van allerlei soort hebben elk 
souvereiniteit in eigen kring. Alleen de staat en zijn onderdelen hebben 
naar· hun aard de in de zwaardplacht gelegen publiekrechtelijke dwang
macht. Alleen zij vermogen dwingende voorschriften vast te stellen, waar
aan de lichamen en personen, die zich op hun territoir bevinden c. q. over 
wie hun functioneel bepaalde bevoegdheid zich uitstrekt, zijn onder
worpen - mits door die voorschriften de souvereiniteit in eigen kring 
dier lichamen en personen niet wordt aangetast. De staat is structureel 
onbevoegd wetten uit te vaardigen, waarin de geloofsbelijdenis of de 
organisatie der kerk zou worden voorgeschreven. Maar wel gelden de 
staatsvoorschriften die majesteitsschennis, belediging en opruiing strafbaar 
stellen, of waarin voorschriften voor het bouwen worden gegeven, of waar
in koop en huur en arbeidsovereenkomsten worden geregeld, enz. enz. 
terecht ook voor de kerk, die daardoor ook geenszins wordt belemmerd te 
leven naar haar aard. De kerk, hoewel naar haar wezen en primair geloofs-

, gemeenschap, neemt nu eenmaal ook deel aan het economisch, rechts- en 
sociaal verkeer. Daar gelden voor haar de normen voor die gebieden, 
zoals die door de daar competente organen worden gepositiveerd. 

Nu beweegt de kerk zich, o. a. door. mensen in loondienst te hebben, 
mede op sociaal-economisch en juridisch terrein. Zij staat tot die personen 
in sociaal-economische en juridische verhouding. Dientengevolge is het 
geoorloofd haar op dat terrein, waarop zij als alle andere rechtspersonen 
aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, te onderwerpen aan dezelfde 
van overheidswege uitgevaardigde voorschriften als andere lichamen en 
burgers. De voor de sociaal-economische verhoudingen geldende wetten 
(bijv. de Ongevallenwet 1921, de Invaliditeitswet, de Ziektewet, het 
Ziekenfondsenbe~luit en de Kinderbijslagwet) zullen dus. in beginsel ook 
voor haar gelden 2). 

Bij de werkloosheidsverzekering gaat het om het versterken van de 
sociale positie dergenen die in loondienst zijn, voorgeval zij werkloos 
worden. Aan die positieversterking heeft de een meer behoefte dan de 
ander, omdat de een meer door de mogelijkheid van ontslag wordt be-

S) Aldus ook terecht ode staatssecretaris van Sociale Zaken in zijn antwoord op de 
nader te vermelden vragen van de heer Stapelkamp. 

, ". 
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dreigd dan de ander, minder kans op herplaatsing heeft en minder kans 
op een vrijwillige uitkering van zijn patroon. Wat dat betreft, zou kerke
lijk personeel er vermoedelijk ook zOQder wettelijke regeling in het alge
meen niet zo slecht aan toe zijn. Maar de wettelijke regeling werkt nu een
maal algemeen zowel binnen iedere "bedrijfstak" als voor. het gehele be
roeps- en bedrijfsleven. Daarom zijn onder haar ook gebracht de "niet
ambtelijke" beroepen, welke in dienst van de kerk worden uitgeoefend. De 
in loondienst zijnde koster, sociale werkster of administrateur oefenen 
immers wel degelijk een beroep uit. Die functies behoren dus stellig tot 
het beroepsleven en de kerk treedt hier als werkgeefster op. Slechts. in die. 
hoedanigheid worden haar door de Werkloosheidswet verplichtmgen op
gelegd. 

De Werkloosheidswet tast dan ook de volkomen vrijheid van belijden 
der kerken in het geheel niet aan, evenmin als deze wordt aangetast bijv. 
door de bepalingen van burgerlijk recht, die op de arbeidsovereenkomst 
tussen een kerkeraad en een koster van toepassing zijn en waaraan men 
deze arbeidsovereenkomst toch ook niet zou willen onttrekken. 

Onjuist is het tenslotte, de uitoefening van de diaconale taak, zoals 
die binnen de kerk plaats vindt, op één lijn te stellen met de verhouding 
tussen kerk en predikant en tussen kerk en koster. De diaconale taak valt 
inderdaad buiten de ben:lOeienis der overheid (al vraagt deze zelfs daar
over krachtens de Armenwet gegevens; vgl. het meermalen - maar na 
1945 niet meer - gewijzigde K.B. van 18 Juni 1912, S. 264); maar ook 
de dienstverhouding van b.v. de diaconale werkster is onderworpen aan 
de burgerlijke overheidswetgeving. 

Bezwaren worden voorts ingebracht tegen de figuur van de verplichte 
aansluiting bij een bedrijfsvereniging. In het bijzonder wordt afgekeurd, 
dat ook kerken lid van zulk een "dwangorganisatie" moeten worden. Zo 
heeft de raad der (vrijgemaakte) Gereformeerde Kerk van Enschede zich 
met een bezwaarschrift tot de minister van Sociale Zaken gewend, waarin 
wordt gesteld, "dat aan zedelijke lichamen en natuurlijke personen niet 
de vriJheid mag worden ontnomen zelfstandig, onder bediening van eigen 
verantwoordelijkheid tegenover den Heere God, te beslissen of het lid
maatschap van een bepaalde vereniging al dan niet verantwoord is". "Het 
lidmaatschap van de Bedrijfsvereniging" - aldus de kerkeraad van 
Enschede - "betekent voor de Kerk des Heeren met andere leden opge
nomen te zijn op gelijke basis in een bepaalde gemeenschap en als lid dezer 
gemeenschap mede-verantwoordelijk te zijn voor de gedragingen dezer orga
nisatie. Ook de Bedrijfsvereniging is of bedoelt toch een gemeenschap te 
vormen, waarin op de basis der solidariteit de leden gemeenscbappelijk de 
nood gaan dragen, die door bepaalde omstandigheden bij leden der ver
eniging ontstaan, i; c. uitkeringen te verrichten bij onvrijwillige werkloos
heid. Het is voor de Gereformeerde Kerk van Enschede 'niet mogelijk het 
lidmaatschap van deze Bedrijfsvereniging te aanvaarden, daar het haar 
zou verplichten als leden der Vereniging en als gelijkwaardige partners te 
accepteren personen of vertegenwoordigers van instellingen, die zich niet 
aan het Woord van God willen onderwerpen als absolute gezagsnorm over 
heel het leven, of die zelfs de verkondiging van dat Woord naar de Be
lijdenis der Gereformeerde Kerken principieel tegenstaan en bestrijden." 
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Men kan inderdaad ernstig . betwijfelen, of het juist was, kampeer
centra enz. in dezelfde bedrijfsvereniging onder te brengen als de kerken._ 
Maar onjuist moet toch worden geacht de opvatting, dat (ware) kerken 
slechts met (ware) kerken mogen samenleven niet alleen in een kerk
verband, maar ook in ieder ander, niet-kerkelijk verband. Het komt ons 
voor, dat men hier toch rekening dient te houden met het karakter van 
zulk een niet-kerkelijk verbancl. Anders zou een kerk b.v. ook niet te~amen 
met andere (niet-ware) kerken en "neutrale" ziekenhuizen lid mogen zijn 
van b.v. een onderlinge brandwaarborgmaatschappij. 

En wat betreft de figuur van de verplichte aansluiting bij een bedrijfs
vereniging, men behoeft deze inderdaad niet te bewonderen. Nu viel tot 
voor kort de werkgever, die zich voor de uitvoering van b.v. de Ziektewet 
niet bij een bedrijfsvereniging aansloot, voor de uitvoering dier wet 
van rechtswege onder de Raad van Arbeid. Is nu het verschil tussen 
het zich vrijwillig aansluiten bij een bedrijfsvereniging of anders van 
rechtswege onder de Raad van Arbeid vallen enerzijds en het van rechts
wege als lid aangesloten zijn bij een bedrijfsvereniging andererzijds zó 
principieel, dat het eerste wel en het tweede niet een geoorloofd op te 
leggen en op te volgen verplichting inhoudt? 

In feite is het verplichte "lidmaatschap" niet anders dan een aange
sloten zijn bij eenverzekeringslichaam, op welks gestie het "lid" 

. nauwelijks enige wezenlijke invloed heeft: van een reële verantwoordelijk
heid of aansprakelijkheid der "leden" voor die gestie kan dari ook geen 
sprake zijn. Men is er "lid" van op dezelfde wijze als men burger in 
de staat is: daaraan kan de gelovige zich ook niet onttrekken op grond 
van de overweging, dat hij niet tezamen met ongelovigen de verantwoorde
lijkheid voor het optreden van de staat kan dragen. 

Betwist wordt, dat de erkenning van de Bedrijfsvereniging voor gezond
heid, geestelijke en maatschappelijke belangen, die werd opgericht door 
een aantal charitatieve verenigingen en niet mede door de kerken, rechts
geldig tot stand is gekomen, aangezien die verenigingen niet als represen
tanten van de kerken kunnen worden beschouwd. 

Allereerst moet worden opgemerkt, dat volgens de wet de representativi
teit van een bedrijfsvereniging door de minister naar eigen inzicht wordt 
beoordeeld en dat de rechtsgeldige totstandkoming der bedrijfsvereniging 
dan ook niet op de aangevoerde grond voor de rechter kan worden be
twist. 

En vervolgens is er geen sprake van, dat de verenigingen, die aan de 
oprichting van de beclrijfsvereniging hebben deelgenomen, alsrepresen
tanten der kerken zijn beschouwd. Het is slechts zo, dat de door deze 
verenigingen opgerichte bedrijfsvereniging als representatief is beschouwd 
voor het gehele gebied van dat onderdeel van het bedrijfs- en beroepsleven, 
dat is omschreven als: gezondheid, geestelijke en maatschappelijke be
langen. Verreweg de meeste plaatselijke kerken hebben intussen geen 
voor de werkloosheidsverzekering verzekeringplichtig personeel in dienst, 
worden dus niet als 'werkgever in de zin der wet beschouwd en zullen 
zich derhalve niet bij de bedrijfsvereniging behoeven aan te sluiten. Het 
kerkelijk terrein is in feite slechts een soort aanhangsel aan het voor
naamste, terrein, dat door deze bedrijfsvereniging wordt bestreken. 
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Stellig is er een weinig bevredigende kant aan de bestaande regeling 
met betrekking tot de kerken. Inderdaad kan bezwaar worden gemaakt 
tegen het feit, dat bij de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven de 
kerken zijn ondergebracht in een bedrijfsvereniging op het gebied van 
gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen. De kerken nemen 
in ons volksleven wel een zodanige bijzondere positie in, dat zij niet met 
bad- en zweminrichtingen, apothekers, dierenartsen, vacantieverblijven, 
crèches en andere instellingen in één organisatie behoren te worden onder-_ 
gebracht. Ten minste had te voren overleg met de kerken behoren te zijn 
gepleegd. 

Het a.r. lid der Tweede Kamer, de heer A. Stapelkamp, heeft dan 
ook dienaangaande op 30 Juli 1952 schriftelijke vragen gesteld aan de 
minister van Sociale Zaken 3). Op zijn vraag, of met de Kerken overleg 
was gepleegd over deze materie, antwoordde de staatssecretaris: 

"Toen in 1948 de verdeling van het bedrijfs- en beroepsleven ontworpen 
werd, is aan het aanvankelijk opgestelde schema op ruime schaal publiciteit 
gegeven, ten einde gelegenheid te bieden bezwaren tegen de bestaande 
plannen in te dienen. Van deze gelegenheid is een zeer ruim gebruik 
gemaakt. Noch vóór, noch tijdens de behandeling van de Werkloosheids
wet in de Staten-Generaal zijn evenwel van de zijde der kerkgenootschap
pen of afzonderlijke Kerken bezwaren tegen de indeling van deze orga
nisaties bij de Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Geestelijke en Maat
schappelijke Belangen vernomen. Ondergetekende heeft indertijd met geen 
enkele werkgever of werkgeversorganisatie rechtstreeks overleg gepleegd 
over de verdeling van het bedrijfs- en beroepsleven. Er was voor hem 
geen aanleiding dit wel te doen met de kerkgenootschappen of met af
zonderlijke Kerken. 

Indien van de zijde van kerkgenootschappen of afzonderlijke Kerken 
tegen de bestaande indeling bezwaren bestaan, kunnen zij van die be
zwaren tegenover ondergetekende doen blijken, waarna een nauwgezette 
overweging en zo nodig nader overleg zal plaats hebben." 

Toegegeven moet worden, dat deze aangelegenheid, van de zijde der 
overheid gezien, moeilijk was op te lossen. Men kon toch niet voor het 
betrekkelijk geringe getal kerken-werkgeefsters een afzonderlijke bedrijfs
vereniging oprichten, te minder niet, wanneer er kerken zijn, die zich niet 
gerechtigd achten met andere, door haar als niet-ware kerken of secten 
aangemerkte geloofsgemeenschappen tot eenzelfde (bedrijfs )vereniging te 
behoren. 

Voorshands ware stellig der overweging waard de suggestie van de 
kerkeraad van Enschede, naast de vrijstelling welke, behalve in art. 14 
der Werkloosheidswet, ook in onderscheidene andere sociale-verzekerings
wetten is opgenomen, wegens gemoedsbezwaren tegen de in deze wetten 
geregelde verze~eringen, tevens (in de Organisatiewet Sociale Vet:zekering) 
een vrijstelling op te nemen wegens gemoedsbezwaren tegen het verplichte 
lidmaatschap van een bedrijfsvereniging. Dat zou kunnen gebeuren op 
dezelfde wijze als waarop is tegemoetgekomen aan gemoedsbezwaren tegen 
de verplichte verzekering als zodanig, n.l. door aan ten aanzien van de 
verplichte aansluiting bij een bedrijfsvereniging gemoedsbezwaarde kerken 

'3) Aanhangsel 11K. Buitengewone Zitting 1952, blz. 3017. 
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(en andere werkgevers) een door de belastingdienst in te vorderen be
lasting op te leggen ten belope van 1!- maal het bedrag, dat zij anders 
als : premie aan de bedrijfsvereniging zouden moeten betalen. 

Intussen zou het aanbeveling verdienen, dat de kerken zich met be
trekking tot deze materie via hun Deputaten voor correspondentie met de 
Hoge Overheid mondeling verstonden met de staatssecretaris van Sociale 
Zaken. 

Aanhangsel: de kerken en de Pensioen- en Spaarfondsenwet. 

Een aangelegenheid welke verwantschap vertoont met de in het voor'" 
gaande behandelde, is die van de positie der kerken met betrekking tot 
de kortelings voor een deel in werking getreden Pensioen- en Spaar
fondsenwet. 

Volgens art. 2 dezer wet is een werkgever, die aan personen, verbonden 
aan zijn onderneming, toezeggingen omtrent pensioen doet of gedaan heeft, > 

verplicht ter uitvoering van die toezegging 
a. hetzij toe te treden tot een bedrijfspensioenfonds, 
b. hetzij aan de onderneming een ondernemings-pensioenfonds te ver

binden, 
c. hetzij 

1. verzekeringsovereenkomsten ingevolge de Ouderdomswet 1919 
te sluiten, of 
2. verzekeringsovereenkomsten bij een levensverzekeringsmaat
schappij te sluiten, Of 
3. er voor te zorgen, dat personen, verbonden aan zijn onderne
ming, daartoe door hem geheel of gedeeltelijk in .staat gesteld, ~elf 
overeenkomsten sluiten als onder 1 of 2 bedoeld. 

De wet regelt dan verder voornamelijk de verplichtingen, waaraan pen
sioenfondsen wat betreft hun inrichting en de dekking der jegens hen 
bestaande aanspraken op pensioen moeten voldoen, alsmede het toezicht 
waaraan zij zijn onderworpen. Daarmede in verband staat een verplichting 
zich ter registratie aan te melden, hetgeen vooralsnog de enige verplichting 
krachtens deze wet is, welke reeds in werking is getreden. 

Opmerking verdient nog, dat de verplichting een pensioentoezegging op 
een der door de wet aangegeven wijzen te dekken, niet geldt voor toezeg
gingen welke de werkgever doet bij of na de opzegging van de dienst
betrekking en welke betreft de uitkering van pensioen terstond na het 
eindigen van die dienstbetrekking. Zulke gevallen, evenals die waarin noch 
tijdens noch bij of na het einde der dienstbetrekking een pensioen is toe
gezegd, maar desniettemin wel uitkeringen worden gedaan, vallen dus niet 
onder de wet. 

De overige wel, ook als het kerken betreft, die hun boekhouder, hun 
koster, hun sociale werkster of hun diaconale assistente tijdens het bestaan 
der dienstbetrekking pensioen in uitzicht hebben gesteld. 

Immers, ingevolge art. 1, lid 1, onder b, is met een onderneming gelijk
gesteld elke instelling van welke aard ook. Nu is een kerk rechtens onge
twijfeld een "instelling". Derhalve is de wet ook van toepassing op pen

'sioentoezeggingen, welke een kerk als werkgeefster aan het in haar dienst 
zijnde personeel doet. Dat brengt dus voor haar de plicht mede, die toe-
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zeggingen te dekken op een der in de Wet genoemde wijzen, zoals boven
vermeld. 

Die onder a bedoeld komt nauwelijks in aanmerking: een door en voor 
de gezamenlijke kerkgenootschappen opgericht "bedrijfs"-pensioenfonds 
is niet wel denkbaar. . 

Blijven die onder b en c vermeld. Inderdaad kan een (plaatselijke) kerk 
en kunnen meer kerken gezamenlijk, wanneer zij daarvoor voldoende per
soneel in dienst hebben, een "ondernemings" -pensioenfonds stichten, dat àf 
zelf zijn premie-inkomsten belegt Of de toegezegde pensioenen herver
zekert. Zulk een pensioenfonds moet dan voldoen aán de eisen der wet 
en is aan het krachtens haar uitgeoefende toezicht onderworpen. 

De kerken blijven intussen vrij een der onder c bedoelde oplossingen te 
kiezen. Het enige wat haar .met vrijstaat is: een pensioentoezegging tijdens 
de dienstbetrekking te doen, maar niet voor dekking op een der wettelijk 
voorgeschreven wijzen te zorgen. . 

Uitzondering lijdt dit o. i. ten aanzien van de predikant. Niet - zoals 
bij de sociale-verzekeringswetten, inclusief de Werkloosheidswet; zie bo
ven - omdat hij niet in dienst der kerk, maar ambtsdrager in haar mid
den is I Want de Pensioen- en Spaarfondsenwet is van toepassing op alle 
pensioentoezeggingen aan pérsonen "verbonden aan" de onderneming of 
instelling. Deze ruimere term is met opzet gekozen 4). Daaronder vallen 
zeker ook de aan een kerk verbonden predikanten. 

Maar hetgeen aan de geèmeriteerde predikant wordt toegelegd is - ook 
al ontvangt hij het volgens een dienaap.gaande reeds bij zijn beroeping of 
tijdens zijn actieve dienst getroffen regeling, welke (ook) voor hem geldt 
- geen "pensioen" in de gebruikelijke zin. De predikant is dienaar des 
Woords voor zijn leven. Bij zijn emeritering eindigt 'het verband met de 
kerk welke hij laatstelijk diende, niet. De verzorging welke hij als emeri
tus ontvangt is geen "uitgesteld loon", maar evenals op "de ere en de naam" 
van dienaar des Woords heeft hij ook tot het einde van zijn leven aan
spraak op "verzorging in zijn nooddruft". Althans geldt een en ander voor 
de naar de Dordtse Kerkenordening levende reformatorische kerken 6). 

Als nu aan een predikant geen "toezegging omtrent pensioen" wordt ge
daan, valt de emeritaatsregeling reeds uit dien hoofde niet onder de Pen
sioen- en Spaarfondsen wet. 

Pensioentoezeggingen aan boekhouders, kosters, diaconale assistenten 
enz. echter wel. Intussen machtigt art. 29 der wet de minister van Soci9-1e 

. Zaken, in bijzondere gevallen, al dan niet onder voorwaarden, blijvend of 
tijdelijk, vrijstelling te verlenen van een aantal bepalingen der wet, o. m. 
van geheel art. 2, indien hij van oordeel is, dat de belangen der betrokkenen 
voldoende zijn gewaarborgd. Kerken welke daarop prijs stellen, kunnen 
dus langs deze weg trachten van naleving der wet te worden vrijgesteld. 
Richten echter een of meer kerken tezamen een pensioenfonds op, dan 
blijven zij voor dat fonds aan de naleving van de of van sommige bepa
lingen der wet gebonden. En het registratie-artikel blijft ongeacht de vorm 

4) Zie de wet in de editie Schuurman en Jordens, no 117, blz. 30. 
6) Zie Prof. Dr H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht, Kampen, 1928, blz. 471 V., 

alsmede Ds Joh. Janssen, Korte verklaring van de Kerkenordening1 , Kampen, 1923, 
blz. 61 v.v.; 4, Kampen, 1952, blz. 63 V.v. . 

• 
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waarin· een kerk een pensioentoezegging heeft gedaan, in elk geval. op . 
haar van toepassing. 
" Verder lette men wel, dat voor het verkrijgen der vrijstelling de alge

mene, voorwaarde geldt, dat de minister' de belangen der betrokkenen vol
doende gewaarborgd acht. Is hij daarvan niet overtuigd, dan zal hij de 
vrijstelling uiteraard 'niet verlenen. 

Wat nu van deze onderwerping, behoudens vrijstelling, van de kerken 
_ aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet te denken? O. i. geldt hier mutatis 
mutandis hetzelfde als hetgeen· hierboven met betrekking tot de positie der 
kerken ten aanzien van de verplichte aansluiting bij bedrijfsverenigingen 
werd opgemerkt. 

Het gaat ook hier om een deelneming van de kerk aan het maatschqppe
lijke leven, waarvoor de overheid nodig gebleken rechtsregels stelt. Er is 
geen reden waarom de kerk er a priori aanspraak op zou hebben, aan die 
regels onttrokken te blijven. Ook bij de onderhavige regeling zijn haar 
vrijheid van belijden en - mede gelet op de omstandigheid dat de toe
zegging van emeritaatsverzorging aan de predikant niet onder de wet valt 
- ook haar vrijheid van inwendige inrichting niet in geding. 
. Daarom kunnen wij ook niet onderschrijven de stelling, dat de oude-dag
voorziening van alle in dienst der kerken staande personen behoort tot de 
uitsluitende bevoegdheid der kerk en niet aan de overheid toekomt 6). 

Waarom zou de overheid niet het recht hebben, ook van de kerk, als 
deelnemend aan het maatschappelijk verkeer door de aanstelling van perso
neel in aan burgerrechtelijke voorschriften onderworpen dienst, evenals 
van iedere andere· werkgever te verlangen, dat indien zij pensioentoezeg
gingen doet, deze in een zodanige vorm moeten zijn gegoten, dat de dek
king daarvan is gewaarborgd? De onderworpenheid der kerk aan de 
sociale-verzekeringswetgeving - waaronder de verplichte ouderdomsver
zekering - is sinds jaar en dag aanvaard, zonder dat daartegen ooit 
op deze grond protest rees. 

Dat bij de kerk de belangen van wie in haar dienst zijn volkomen 
veilig kunnen worden geacht, is ook geen argument waarmede de be
voegdheid van de overheid, ook de kerk aan de Pensioen- en Spaarfond
senwet te onderwerpen, kan worden betwist. Enerzijds zou menige grote 
onderneming dat met evenveel recht kunnen aanvoeren, en andererzijds 
zou met hetzelfde argument de rechtmatigheid der onderwerping van de 
kerk aan welk overheidsvoorschrift ook kunnen worden ontkend: een kerk 
bouwt natuurlijk solied, dus geen onderwerping aan bouwvoorschriften 
enz. enz. De overheid geeft nu eenptaal algemene regelen, waaraan ook is 
onderworpen degene die het uit zichzelf wel goed zou doen. 

Intussen zal de overheid verstandig doen de vrijstellingsmogelijkheid 
van art. 29 met betrekking tot kerken zo ruim mogelijk te hanteren. Al 
kan dat voor hen, die aan de overheid principieel het recht ontzeggen, ook 
de kerk onder de onderhavige wet te brengen, uiteraard niet voldoende zijn. 

Te hunnen aanzien blijft dan echter nog de vraag, of zij hun "onaan-

6) Deze stelling is overigens met het oog op de ~nderhavige wet zo niet juist gefor
·tttuletird. Dé overheid trekt immers de oude.dag-voorziening daarin niet aan zich. 
maar geeft alleen zekere voorzieningen VOO" geval de werkgever 'O"ii'willig pensioen
toezeggingen doet. 
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-vaardbaar" zouden willen honoreren met een weigering, ook maar enig 
voorschrift dezer wet, bv. de aanmeldingsplicht, na te leven, en de straf 
welke daarop staat,· blijmoedig te dragen. Dat is toch de konsekwentie van 
zulk een krachtig woord. Wil men die niet trekken, dan blijft het beter 
onuitgesproken. 

* 

BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

MR G. KUYPERS 

De wereld leeft na de dood van Stalin in een sfeer van hoop en 
optimisme. Er is een merkbare ontspanning gekomen in de verhouding 
tussen Oost en West. Het einde van of althans een bestand in de koude 
oorlog schijnt in zicht. De ontspanning is ingetreden door bepaalde initia
tieven van de Sowjet-Unie. Een klaar bewijs, dat de Sowjet-Unie schuldig 
was aan de spanning, waarop die ontspanning volgde. 

Als men vraagt naar hetgeen Moskou nu in feite heeft gedaan om tot 
een verzoening te komen, dan is dat eigenlijk nog verbazend weinig. 
Anders gezegd: aan de Russische gebaren is soms een waarde gehecht, 
welke in geen verhouding staat tot hun werkelijke betekenis. Werkelijk· 
belangrijke concessies zijn nog steeds niet gedaan. 

Malenkow heeft gezegd en andere Sowjet-leiders hebben het herhaald, 
dat alle geschillen kunnen worden opgelost. Wysjinskij heeft Trygve Lie 
een hand gegeven. Een Russische officier in Spandau heeft, toen hij een 
Amerikaanse officier de hand drukte, zelfs zijn handschoen uitgetrokken. 
Tien Amerikaanse journalisten hebben een visum voor Moskou gekregen. 
Er komt een Russische schaakploeg naar Amerika. Vier Russische functi
onarissen blijven uitzonderlijk lang praten op een Amerikaanse cocktail
party. De Engelse ambassadeur in Moskou mag zijn ambassade-gebouw 
houden. De Noord-Koreanen laten een aantal Franse, Amerikaanse en 
Engelse geïnterneerden los. In Berlijn gaan de Russische vlaggen halfstok 
wegens de dood van koningin Mary. Het geallieerde verkeer naar Berlijn 
wordt zeer soepel behandeld. Hammarskjoeld wordt geaccepteerd als 
secretaris-generaal der Verenigde Naties. 

Lost dat werkelijke problemen op? Neen natuurlijk. De enige ont
wikkeling van wezenlijk belang kreeg men te zien in Korea. Panmoenjon 
moet de proef op de som leveren. De uitwisseling der zieke en gewonde 
krijgsgevangenen was een bescheiden begin. De Noordelijken zwichtten 
op het punt der gedwongen repatriëring, welke doör de Verenigde Naties 
principieel wordt geweigerd. Hoewel zich nog allerlei nieuwe moeilijk·
heden voordeden, schijnt een Koreaanse wapenstilstand toch mogelijk te 
zijn geworden. Een spoedige bestandsovereenkomst zonder vallen en stok
ken zou nog geen vrede in Korea betekenen maar zij zou er alleen op 
wijzen, dat er op het ogenblik met de communistische wereld te onder
handelen is. 
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. President Eisenhower hield in April een indrukwekkende rede. Hij 
somde op, door welke concrete stappen de Sowjet-Unie haar vredeswil 
kon bewijzen: 1. een wapenstilstand in Korea, gevolgd door vrije ver-

. kiezingen, 2. een vredesverdrag met· Oóstenrijk, 3. beëindiging van de 
directe en indirecte aanvallen op Indo-China en Malakka, 4. vrijlating 
van de duizenden krijgsgevangenen ûit de laatste wereldoorlog, 5. vorming 
van een vrij en verenigd Duitsland, dat deelneemt aan de Europese 
defensie, 6. onafhankelijkheid voor de Oosteuropese landen. 

Op een zodanige basis zou Amerika bereid zijn, met de Sowjet-Unie 
ontwapeningsovereenkomsten aan te gaan en het aldus bespaarde geld 
te besteden voor een hulp- en opbouwfonds, bestemd voor de hele wereld. 
In gevoelvolle woorden schetste Eisenhower de tragiek van de bewape
ningslast (één bommenwerper kost evenveel als dertig moderne scholen). 
De mensheid, zeide hij, hangt aan een kruis van ijzer. "De vrede, die 
wij zoeken", aldus de president, "kan versterkt worden niet door oorlogs
wapens, maar door tarwe en katoen, door melk en wol, door vlees, hout 
en rijst." 

Een dag' of tien later werden Eisenhowers condities door de Prawda 
en de. Izwestija verworpen. En bijna vier weken na Eisenhower hield Sir 
Winston Churchil ("sir" sinds hij werd' opgenomen in de Orde van de 
Kouseband) óók een grote rede, in het Lagerhuis. Hij stelde voor, binnen 
afzienbare tijd een conferentie van de leidende mogendheden op het aller
hoogste niveau te houden, zonder éen vaste agenda en zonder de horden 
van experts en officials. Churchill heeft altijd al veel gevoeld voor zulke 
conferenties (Jalta is er niet het fraaiste voorbeeld van) en hij heeft her
haaldelijk aangekondigd, dat de tijd zou komen met de Russen te gaan 
praten. Dat zou kunnen, wanneer het Westen sterk was. Is Churchill niet 
wat vroeg? Heeft hij zich niet laten verleiden? -

Eisenhower wilde op Churchills voorstel niet ingaan. Volgens hem 
moest men van zulke conferenties niet alles verwachten, daarenboven 
dienden de Russen eerst enige daden te stellen. Intussen verklaarde de 
Britse socialist Attlee, dat er Amerikanen waren, die een vrede in Korea 
tegenwerkten, waarop de Amerikaanse senator MacCarthy uitviel, dat de 
Britten .zich maar uit Korea moesten terugtrekken en naar de duivel 
lop~n. Deze tegenstellingen werden in Moskou ruim gepubliceerd. Stalin 
had zo'n ontwikkeling voorspeld in zijn politieke testament. Bewijs te 
meer, dat elk bestand in de koude oorlog door de Russen slechts ge
slöten zal worden om tijd te winnen en de tegenstanders te verdelen. 

Churchills voorstel met de Russen te gaan praten kwam de Duitse 
bondskanselier Adenauer weinig gelegen. Want dit is nu juist zijn voor
naamste geschilpunt met de socialistische oppositie en in de herfst vinden 
de uiterst belangrijke verkiezingen voor de Bondsdág plaats. Intussen 
liet de Bondsraad het verdrag voor een Europese Defensie Gemeenschap 
passeren. 

De laatste maanden is er veel gesproken over de Amerikaanse invoer
rechten. Dé Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa drong 
aan op verlaging er van. Vele Europeanen menen, dat het dollarprobleem 
zal verdwijnen, indien Amerika zijn markt wat meer open stelde. Dit is 
waarschijnlijk een illusie. In elk geval stuurt Eisenhower op "trade, not 
aid" (handel, geen hulp) aan. De hele buitenlandse economische politiek 
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laat hij op het ogenblik bestuderen. Er is een wet, volgens welke de presi
dent tarieven kan verlagen in ruil voor concessies van andere landen; een 
tariefcommissie kan hogere tarieven aanbevelen, wanneer een Ameri
kaanse industrie ernstig wordt benadeeld, doch de president kan van die 
aanbeveling afwijken. Deze wet wil de president met een jaar verlengd 
zien, maar een protectionnistische groep in het Congres, geleid door afge
vaardigde Simpson, heeft belangrijke amendementen ingediend. Hoe dit 
ook aflope, het ziet,er niet naar uit, dat de Amerikaanse regering er in 
het komende jaar toe zal overgaan de handelsbelemmeringen te beperken. 

Eisenhower benoemde een geheel nieuwe militaire topleiding in het 
Pentagon. Radford, Ridgway, Carney en Twining zullen Bradley, Collins, 
Fechteler en Vandenberg opvolgen in het College van Stafchefs. Admiraal 

. Radford, de nieuwe voorzitter, is een Aziatisch expert. Betekent het 
minder aandacht voor Europa? Eisenhower heeft gezegd, dat hij van 
die tegenstelling niet houdt. Hij heeft ook de theorie over boord gezet, 
dat men moet uitgaan van een "maximaal gevaarlijk jaar". Dat komt 
in de practijk neer op een langzamer tempo van het bewapenings
program. Zulk een "uitsmering" werd reeds toegepast door Engeland en 
is nu ook aanvaard door de Noord-Atlantische Raad. Het militaire budget 
van Eisenhower zal vijf milliard dollar lager zijn dan geraamd was door 
Tniman. Op die basis moeten de nieuwe stafchefs hun plannen gaan 
maken. 

Tito, de communistische president van Joegoslavië, bracht een officieel 
bezoek aan Engeland. Hij werd streng bewaakt. Churchill was het met 
hem eens, dat aggressie in Europa moeilijk een plaatselijk karakter zou 
kunnen houden. Adenauer bezocht de Verenigde Staten en werd' er 
warmer ontvangen dan de Franse premier Mayer. Want het Europese 
leger vlot beter in Bonn dan in Parijs. De Amerikanen zijn er allang van 
overtuigd, . dat zij meer op de Duitsers kunnen bouwen dan op de Fransen. 

De zes regeringen van Klein Europa bestudeerden het project voor een 
politieke Europese Gemeenschap. Nederland bleef hameren op het econo
misch karakter, dat zulk een supra-nationaal gezag dient te hebben. De 
ministers aarzelden. Maar een volledige weg terug is er niet, naar het 
schijnt. Omstreeks 10 Juli kan men een beslissing verwachten. 

Een invasie van de Vieth Min in het Indochinese koninkrijk Laos ver
wekte opzien. Was dat nu de nieuwe communistische vredeskoers ? Even 
vreemd was het plotselinge einde van de opmars. Zag het Kremlin in, 
dat het ontactisch was, juist nu door te gaan met provoceren? Of stond 
het Kremlin er helemaal buiten? Verklaarde het invallen van de natte 
moesson alles? Zeker was, dat minister Dulles groot a~rm blies. En dat 
de invasie een goede waarschuwing was. , 

Een even grote verrassing was de vrijlating van de negen medische top
figurel.l, die in Januari te Moskou waren gearresteerd wegens moord op 
Zjdanow en Sjtsjerbakow en pogingen tot moord op andere Russische 
leiders. Politie-chef Beria onthulde - en de wereld moet dit goed ont
houden - dat deze dokters, waaronder verscheidene Joden, waren ge
arresteerd zonder enige juridische grond en dat hun bekentenissen waren 
verkregen door middel van ontoelaatbare methoden. De ware reden van 
deze ommezwaai ligt nog in het duister. Misschien wilde het Kremlin de 
wereld niet prikkelen met een anti-zionistisch proces. Misschien ook was 
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oorspronkelijk Beria zelf bestemd om van zulk een proces het uiteindelijke 
slachtoffer te zijn (hij was immers niet waakzaam geweest) en had Beria 
na' Stalins dood zijn positie kunnen herstellen. 

In verschillende landen werden verkiezingen gehouden. Die voor de 
Zuid-Afrikaanse Volksraad vergrootten de zetelvoorsprong van de natio
nalistische premier Malan van 13 tot 29, hoewel de Verenigde Partij van 
Strauss nog steeds de meeste stemmen op zich verenigt. Een meerderheid 
van twee derden heeft Malan ook nu nog niet. Maar de apartheidspolitiek 
zal ongetwijfeld worden voortgezet. Men bedenke steeds, dat het beginsel 
der apartheid ook wordt aangehangen door de oppositie. 

Gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk hadden voor De Gaulle's 
;,Rassemblement du Peuple Français" zulke vernietigende gevolgen (een 
daling van 21 % tot 10 % der stemmen), dat de generaal besloot zijn 
parlementaire fractie te ontbinden. 'De meeste winst sleepten {linay's on
afhankelijkeI} in de wacht. Gemeenteraadsverkiezingen in Engeland lever
den over de gehele linie ~insten op voor Labour, juist toen de conserva
tieven meenden zódanig in de volksgunst te zijn gestegen, dat het te 
overwegen was een algemene' verkiezing uit te lokken, teneinde de be
nauwde meerderheid in het Lagerhuis wat uit te breiden. Eén week later 
vonden zij troost in Sunderland, waar bij een tussentijdse verkiezing de 
LagerhUlszetel aan hen toeviel. 

Het nieuwe Engelse budget had enige zonnige kanten. Door verschil
lende -maatregelen op het gebied der omzetbelasting (in Engeland zeer 
geducht), de vermakelijkheidsbelasting (cricket-wedstrijden zijn voortaan 
vrij); de bedrijfsbelasting (aftrek voor interne investeringen) en de inkom
stenbelasting (ve:rlaagd met 2,5 %) h09})t ministe~ Butler de Britten aan 
te sporen tot meer initiatief. 

Tevoren had Butler, gezien de gunstige betalingsbalans, een verhoging 
van de invoer uit West-Europa met ruim 300 millioen gulden toegelaten, 
terwijl bovendien de Britse toeristen deze zomer 40 in plaats van 25 
pond sterling mogen meenemen naar het buitenland . 
. Het moorden in Kenia duurt voort. Jomo Kenjatta, bijgenaamd de 

brandende speer; die anthropologie gestudeerd hèeft in Londen, enige 
reizen maakte naar Moskou en in zijn vaderland de legale Kenya African 
Union oprichtte, werd schuldig bevonden aan het organiseren van de 
Mau Mau en kreeg zeven jaar dwangarbeid. pe rechter werd onmiddellijk 
na de uitspraak per vliegtuig naar het veiliger Oeganda gebracht. 

In Argentinië heeft president Peron met toenemend verzet te kampen. 
Inflatie, zwarte handel, werkloosheid, vleesloze dagen voeden dat verzet. 
In Perons naaste omgeving ontstonden conflicten. Een reeks brutale bOm
aanslagen maakte de stemming nog nerveuzer. Peron ageert nu tegen de . 
buitenlandse persbureaux, maar dat zal niet veel helpen. Het zou wel eens 
kunnen zijn, dat het zelfde industrialisatie-plan, waarmee hij meende 
Argentinië sterk te kunnen maken, op den duur leidt tot een gevaarlijke 
verzwakking van het land èn van zijn ambitieuze president. 

De Evangelische zowel als de Rooms-Katholieke Kerk in Oost-Duits
land staan de laatste maanden bloot aan felle aanvallen van de communis
tische autoriteiten. De strijd wordt vooral gevoerd op het terrein van de 
jeugdbeweging. Bisschop Dibelius en de aan vele Nederlanders bekende 
predikant Grüber spelen hierin een moedige rol. Verscheidene predikanten 

/ 
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hebben reeds gevang,enisstraffen gekregen. Een rooms kindertehuis werd. 
demonstratief onteigend. Zonder lid te zijn van de F.D.]. heeft een jongen 
of een meisje in de Sowjet-rone een moeilijk leven. Aan de leden der 
F.D.]. is nu verboden naar de catechisatie te gaan. 
16 Mei 1953. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD j 

1. VRAGEN: 

Uit een tweetal gemeenten werden de volgende vragen ontvangen: 
1. Aanvragen om subsidie van het hoofdbestuur van de Nederlandse 

ldilitaire Bond Pro Rege en van de Centrale van Katholieke Militaire 
Tehuizen zijn onlangs door onze gemeenteraad ingewilligd, door f 5.
per onder de zorgen van elk dezer organisaties vallend militair tehuis in 
Nederland toe te kennen. . 

Op een thans door de Stichting Militaire Tehuizen van het Humanis
tisch Thuisfront ingediend verzoek om subsidie wordt door de meerder
heid van b. en w. afwijzend geadviseerd. Onder herinnering aan art. la 
van het Reglem$lnt op de Krijgstucht meent deze meerderheid, dat het 
verzoek reeds in verband met de omstandigheid dat het Humanisti~ch 
Thuisfront zeker niet godsdienstig kan worden genoemd, moet worden 
afgewezen. 

De minderheid van b. en w. meent dat het uit democratische overwegin
gen alleszins redelijk is, nu de protestantse en roomse militaire tehuizen. 
worden gesubsidieerd, aan de humanistische een gelijk bedrag uit de ge
meentekas toe te kennen. 

Wat is Uw mening? Moet hier - zoals het Rijk en sommige provin
ciën ook schijnen te doen - het principe van "gelijke monniken, ge
lijke kappen" worden gehuldigd? Moet voor al dan niet subsidiëring uit
sluitend de geestelijke instelling beslissend zijn of spelen ook andere over
wegingen een rol? Moet. b.v. niet in aanmerking worden genomen, dat 
het nodig is ter afremming van bepaalde geestelijke en zedelijke bezwaren 
de jeugd in' het algemeen, en de militairen in het bijzonder, voldoende ont
s~nin.gs-, studie- en ontwikkelingsmogelijkheden te verschaffen? Overi
gens dreigen van humanistische tehuizen uiteraard andere geestelijke 
gevaren. 

Moet om het subsidie te kunnen afwijzen niet worden bewezen, dat 
humanistische tehuizen metterdaad afbreuk doen aan art. la RI{? 

2. In onze gemeente adviseerden b. en w. een verzoek om subsidie 
van de Ned. Mil. Bond Pro Rege en van de Centrale van Kath. Mil. Te
huizen· in te willigen. Uit de raad kwam een voorstel, dan ook de huma
nistische tehuizen te subsidiëren. Dit werd aangenomen met de stemmen 
van rechts voor. Links was tegen het gehele subsidie als zodanig. 

Sömmigen onder ons zijn van oordeel, dat de overheid niet tussen 
geestelijke stromingen mag kiezen en allen, ook de humanisten, gelijk 
moet behandelen. Zou aan de humanistische militaire tehuizen subsidie 
worden. onthouden, dan zou dat er op neerkomen, dat de overheid de 
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geestelijke opvoeding der militairen bepaalt, hetgeen haar niet toekomt. 
Degenen die op dit standpunt staan, wijzen nog op de huns inziens juiste 
oplossing der financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. 

Wat is Uw mening? 

ANTWOORD: 
( 

1. Zoals u bekend zal zijn heeft de aangelegenheid der toelating van 
en· eventueel zelfs van morele en financiële steun aan geestelijke verzor
ging van humanistische zijde in D.U.W.-kampen, in de gevangenissen en 
huizen van bewaring en in de krijgsmacht, in de laatste jaren de toe
nemende aandacht in de Staten-Generaal en daarbuiten. Hoewel er tussen 
deze aangelegenheid en die van eventuele subsidiëring van overheidswege 
van door het Humanistisch Thuisfront gestichte militaire tehuizen ZeKere 
overeenkomst bestaat, liggen deze zaken toch niet geheel gelijk. In het 
hierna volgende advies beperk ik mij uitdrukkelijk tot de aangelegenheid 
toals zij thans te Uwent aan de orde is en ik haar hierboven formuleerde. 
En uit dit advies mogen dus geen rechtstreekse gevolgtrekkingen worden 
gemaakt met betrekking tot mijn standpunt ten aanzien van de toelating 
van humanistische geestelijke verzorging in het algemeen of in een of 
meer der drie vermelde gevallen in het bijzonder. 

2. Prof .. Mr I. A. Diepenhorst blijkt in zijn rapport Humanisme 
en humanistische "geestelijke verzorging", blz. 41, tegen het verlenen van 
subsidie aan humanistische militaire tehuizen weinig of geen bezwaar te 
hebben. Dit ziet hij als sociaal waardevol maatschappelijk werk, gericht 
op gezelligheid en ontwikkeling. Wel waarschuwt hij er tegen, zonder 
meer te veronderstellen dat het Humanistisch Thuisfront met dit werk 
zijn vleugels zou uitbreiden over alle buitenkerkelijken. Velen hunner gaan 
immers ook met betrekking tot dit werk aan de humanistische organisaties 
schouderophalend voorbij. Er moet dus blijken van bestaande behoefte en 
van voldoende eigen. krachtsinspanning, zal er grond zijn voor subsi
diëring. Anders zou door te grote vrijgevigheid rechtsongelijkheid· ont
staan. 

Met dit laatste ben ik het eens, met het voorafgaande niet. De sfeer 
in een humanistisch militair tehuis kan evenmin "neutraal" zijn als die 
in een protestants-christelijk of rooms-katholiek. Een militair tehuis is 
geen complex van een café, met gelegenheid voor het beoefenen van 
spelen, en een leeszaal, maar een inrichting, waar men beoogt, de militair 
in zijn vrije tijd zich te doen "thuis" gevoelen. Hij wordt er niet enkel 
bediend, maar ook en vooral persoonlijk benaderd en door de leiding en 
de mede-aanwezigen beïnvloed. 

In zulk werk komt de grondslag waarop en de levensbeschouwing van. 
waaruit het geschiedt, immer tot uitdrukking. 

Men kan dit nu wel "ethische welzijnsverzorging "noemen, maar daar
mede kan niet worden bedekt, dat ook dit werk zoals het in de humanis
tische militaire tehuizen geschiedt, evengoed religieus bepaald is als dat 
in christelijke en roomse tehuizen. 

3. Over die introductie van de term "ethisch" is trouwens nog meer 
te zeggen. Inderdaad is in het moderne humanisme een van haar funda
ment in de goddelijke wet losgemaakte ethica (zedeleer) de plaats van de 
religie gaan innemen, ja tot een nieuwe religie van de mens gaan worden. 
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De ware religie is het gericht zijn op God zoals Hij Zich in Zijn 
Woord heeft geopenbaard. Maar daarom is de mens die zich van God 
heeft afgewend, nog geenszins zonder religie. Integendeel, hij kan in elk 
opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebben (Hand. 17 : 22, vert. 
N.B.G.). Maar hij zoekt zijn steun dan bij zelf gemaakte goden. Het 
moderne humanisme verheft de mens zelf tot god, doet hem zijn steun
punt in zichzelf zoeken en zijn normen in laatster instantie ontlenen aan 
zichzelf, zij het niet noodzakelijk aan ieders individuele zelf. Het Neder-
landse Humanistisch Verbond spreekt van een bovenpersoonlijk, niet van 
persoonlijke willekeur afhankelijk, normgevoel, echter zonder uit te gaan 
van het bestaan van een persoonlijke godheid. 

Met het laatste is bedoeld, de mogelijkheid van het bestaan van een 
godheid niet met zoveel woorden af te wijzen : ieder lid van het Verbond 
blijft vrij in zijn persoonlijke opvatting hiervoor. Het is intussen duide
lijk, dat het het Verbond door het bestaan van God wel niet met zoveel 
woorden te ontkennen, maar dit uitdrukkelijk "in het midden te laten", 
Hem inderdaad wel degelijk heeft geloochend. Daarop volgt altijd het zich 
maken van een eigen god naar eigen ontwerp. 

We hebben dus in het moderne humanisme te doen met een religie van 
de mens. "Men verenigt,zich" - aldus Prof. Diepenhorst, t. a. p., blz. 23 
- "in de eerbied voor de mens, in erkenning van de menselijke waardig
heid, in aanvaarding van het menselijk normbesef, in aanvaarding ook 
van 's mensen vermogen om geestelijke waarden te scheppen en deze aan 
and~ren mede te delen." 

Met de term "ethisch" wordt deze levenshouding, gelijk gezegd, meer
malen aangeduid. Maar de ethica is hier dan religie uit de mens, los van 
enige goddelijke norm, die immers wordt verworpen of althans niet aan
vaard als uitgangspunt. In Amerika bestaan twee humanistische organisa
ties: de kleinste is de American Humanist Association, een groep ouder
wets-militante atheïsten, als onze vroegere Dageraad, en daarnaast de 
American Ethical Union, welke zelfs een ceremonieel voor de .huwelijks
sluiting, voor het sterfbed en bij de naamgeving zou hebben ingevoerd, 
om aan deze grote momenten in het mensenleven aldus een zekere "reli
gieuze wijding" te verlenen. Het Nederlandse Humanistisch Verbond 
moge te dezen terughoudender zijn, het was toch de vooraanstaande huma
nist Prof. Dr G. Stuiveling, die in de Hilversumse gemeenteraad voor
stelde, voor buitenkerkelijken die daarop prijs stellen, een meer stijlvolle 
huwelijksvoltrekking tén raadhuize mogelijk te maken, door een ambte
naar van de burgerlijke stand, die de humanistische opvattingen is toege
daan en bereid zou zijn de huwelijken in het raadhuis op zodanige wijze 
te voltrekken, dat er - zonder in strijd te komen met wettelijke voor
schriften - inderdaad sprake is van een plechtigheid zoals anderen die in 
de kerkelijke huwelijksinzegening beleven. 

Deze laatste wens moge niet zonder meer op rekening van het Huma
nistisch Verbond kunnen worden geschreven, de moeilijkheid is, dat deze 

-organisatie een nog te kort bestaan heeft dan dat zij reeds een vaste vorm 
heeft gevonden, zodat de beoordelaar wel genoopt is, in sterke mate af te 
gaan op wat vooraanstaande humanisten zeggen. Prof. Dr Libbe van der 
Wal betoonde zich een bitter vijand van het christelijk onderwijs en sprak 
aanvankelijk uit, dat de staat dit onderwij s zelfs niet mocht dulden. 
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Deze konsekwentie nam hij later terug, maar met handhaving van zijn 
redenering I Verder wilde hij een verbod van toelating van beneden..; 
IS-jarigen tot het lidmaatschap van de kerk en tot bijwoning van kerkelijke 
plechtigheden. 

In· het officiële humanistische orgaan werd een gedicht opgenomen, 
waarin van "het dom vertelsel van de ster die stil bleef staan en van het 
kribbekind dat werd geboren" werd gezegd, dat het "is steeds bedrog ge
weest, onnozelheid of gril, en voor de vrede op aarde alleen maar hinder". 
Daarover uit eigen kring aangevallen, kwam de redactie er toch niet toe 
de opneming te betreuren. . 

Het Humanistisch Verbond zelf schreef een prijsvraag uit over de 
"wenselijkheid en de in de Nederlandse wetgeving te realiseren mogelijk
heid om, onder nader aan te geven omstandigheden, het bekorten van het 
leven van een zieke straffeloos te doen zijn". Ook al behoeft dit niet te 
betekenen, dat men reeds voorstander is van de euthanasie, het is toch 
reeds bedenkelijk, dat zulk een prijsvraag wordt uitgeschreven. 

Ik concludeer: het moderne' humanisme is een religie, wil men: een 
, contra-religie, een religie van de mens, die in de mens haar steunpunt 
,zoekt. 

En werk in humanistische militaire tehuizen is werk, dat op die basis 
geschiedt; . En daar wordt geschapen een sfeer, die. van die wereld:- en 
levensbeschouwing is doortrokken. 

4. Nu is er in Nederland vrijheid van godsdienst, van godsdienst
uitoefening en van godsdienstige propaganda en van deze vrijheden kan 
en mag - binnen de perken van de openbare orde en de goede zeden -
ook gebruik worden gemaakt door hen, die zeggen geen godsdien~t, of 
in el~ geval niet de christelijke godsdienst te belijden. En dat alles is 
teretbt.(>. Ik zie er nu in het kader van dit advies, dat anders al te lang 
zou worden, van af, dit hier en nu nader toe te lichten. 

Met een "neutrale" staat heeft dat niets van doen I Reeds onze staats
inrichting levert daarvan zekère bewijzen: wel is er hier te lande scheiding 
van kerk en staat (er is geen bevoorrechte kerk meer) en vrijheid van 
godsdienst, maar onze Koningin regeert, naar de formule in de aanhef 
van alle wetten, "bij de gratie Gods", wetsontwerpen worden aangeboden 
met de bede "En hiermede bevelen wij U in Godes heilige bescherming", 
het publieke gebed is nog in veel provinciën en gemeenten in ere. En dat 
niet alleen, want in formules, die dood kunnen zijn, zit het wezenlijk 
christelijke niet, maar ook in de gedragingen der overheden en haar maat
regelen komt nog veelszins uit, dat de overheid zich bewust is, een haar 
van Godswege verleende opdracht en taak te vervullen. 

Hierbij valt ook te denken aan de geestelijke verzorging in de krijgs,:" 
macht, bij de D.U.W. en in de gevangenissen. Minder daarentegen aan 
art. la van het Reglement op de Krijgstucht, luidende: 

Daar de godsdienst de bron is van alle geluk, deugd en waren moed, 
behoort ook in den krijgsdienst een ieder zich tot het hooghouden daarvan 
en tot een zedige levenswij~e bevlijtigen; de godslasteringen, het zweren 
en het vloeken mOeten worden nagelaten en zullen de meerderen hierin en 
in al wat de handhaving der goede zeden kan bevorderen, hunnen minde
ren met een goed voorbeeld voorgaan, en alle buitensporigheden alge
meen vermeden moeten worden. 
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Na een tijdlang weggelaten te zijn geweest,werd dit artikel in de jaren 
dertig. weer ip het RK ingevoegd. Het is afkomstig uit de tijd van 
Koning Willem I ·en verraadt reeds in zijn formulering de deistische op
vatti~en van die tijd. Met dit artikel, hoe goed bedoeld, kan de positieve 
christen dus niet zo heel veel doen. Tenslotte maakt hij nog een heel 
verschil tussen "godsdienst" en "godsdienst" en mag hij niet tevreden zijn 
zolang er nog maar een "Godsgeloof" wordt beleden. Intussen kan zelfs 
dit artikel bij goede toepassing nog wel waarde hebben, gelijk blijkt uit 
het offièiële handboek over De praktijk van het militaire tuchtrechl, 
waarin juist bij dit artikel is opgenomen het door Minister Meynen in 
1945 uitgevaardigde verbod tot verstrekking van prophylactic;a. aan Neder
landse militairen, hetwelk als volgt werd gemotiveerd: "Op principiële 
gronden acht ik deze verstrekkihg - ~lve van religieus standpunt -
ook uit ethisch en sociaal oogpunt bekeken, zeer afkeurenswaardig." Uit 
het verband der niet zeer fraaie formulering is duidelijk dat hier met 
"religieus" werd bedoeld: christ-gelovig. 

5. In de Nederlandse statelijke sam,enleving werken dus nog veelszins 
christelijke invloeden. En dat er godsdienstvrijheid bestaat betekent nog 
geenszins, en behoeft en moet ook niet betekenen, dat de Nederlandse staat 
leeft uit de gedachte vaD: gelijke monniken, gelijke kappen. 

Men beweert dat wel eens en wijst dan op het systeem bij het onderwijs
subsidie. 

Maar dan vergeet men, dat dit 'systeem een geschiedenis heeft. Vóór 
1848 was er geen vrijheid van onderwijs, en dat terwijl in de 1ge eeuw 
de overheidsschool steeds meer de "secteschool der modernen" werd. In 
1~ kwam de grondwettelijke vrijheid van onderwijs, maar het was zeer 
vele christen-ouders nauwelijks mogelijk die te verwerkelijken. De staats
schooI werd uit de openbare kas bekostigd, mede van het geld dat zij op
brachten, en genoot allerlei voordelen; terwijl de christen-ouders alles zelf 
moesten betalen, en dat terwijl de eisen, welke aan gebouwen en inrich
ting werden· gesteld, steeds hoger werden. Hier leidde erkenning van 
het recht op de duur tot verlening van subsidie. De bijzondere school, 
althans de lagere, werd financieel gelijkberechtigd met de openbare. Dit 
was de politiek enig mogelijke oplossing, omdat er nu eenmaal een vast
gevestigde en door velen met hand en tand verdedigde godsdienstig ge
neutraliseerde overheidsschool was. Maar daarmede is nog niet gezegd, 
dat het op zichzelf zulk een bijzonder gewenste oplossing is geweest. Het 
tegendeel is eer het geval. En in elk geval prijze men deze door de 
politieke omstandigheden en ontwikkeling gedicteerde oplossing niet aan 
als de echt-Nederlandse oplossing voor allerlei .andere gevallen. 

In casu ligt de zaak zo, dat de Nederlandse overheid, ook de ge
meentelijke, uit de omstandigheid, dat de oprichting van humanistische 
militaire tehuizen uiteraard vrij moet zijn, nog geenszins de conclusie 
behoeft, laat staan: behoort te trekken, dat zij die t~huizen 'nu ook moet 
steunen. 

Het a- en zelfs het anti-christelijke moge vrij zijn, dat brengt nog geens
zins mede, dat het de overheid zou vrij staan, of dat zij zelfs geroepen 
zou zijn, het oo~ te bevorderen. 

6. Nu blijft nog één punt te behandelen over. 
De staat kan alleen christelijk zijn, als het volk christelijk is. (Zie-
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hierover o. a. Prof. Mekkes in A.R.s. XXI, blz. 302, Sept. 1951). 
Hij moet soms minder ver gaan, dan het goddelijk gebod van de mens 

eist. Vgl. Deut. 24 : 1 en Matth. 19 : 8. De hardigheid der harten speelt 
een rol. Men moet het volk geen wetten opleggen, die het niet kan en niet 
wil dragen. Zulke wetten laten zich niet doorzetten en handhaven. 

En nu is· hierboven gesteld, dat in het Nederlandse volk, en bijgevolg 
in de Nederlandse staat, christelijke beseffen en begrippen nog een rol 
spelen. Maar dat neemt af. De onverschilligheid, de godloosheid, de god
verlating nemen hand over hand toe. Het geestelijk nihilisme wordt een 

, benauwend verschijnsel, een gevaar. Nu kan het humanisme daarvoor 
zeker geen redding brengen. Het geeft stenen voor brood. In dat te con
stateren ligt niets kwetsend, niet beledigends, het is een Schriftuurlijke 
waarheid, evengoed als dat de Paapse mis een vervloekte afgoderij is (zo 
goed trouwens als b.v. gierigheid e. d.). 

Maar - het is een wat vreemd beeld - soms zijn stenen nog beter 
dan helemaal niets. Het kan zover komen in Nederland, dat men nog 
liever moet zien, dat de humanisten de mensen nog een zekere levens
vervulling geven dan dat ze als geestelijk ledige nihilisten voortleven, met 
alle gevolgen en gevaren van dien, ook voor de gevestigde rechtsorde. 

Zouden onze vaderen rOOJllse aalmoezeniers in het leger hebben toe
gelaten? Wij doen het zonder bezwaar. In ons .religieus gemengde Neder
landse volk, waarvan de roomsen een zo groot deel uitmaken, kan het niet 
anders. Zonder nu de a- of zelfs anti-christelijke humanisten ook maar 
enigszins met onze roomse mede-christenen op één lijn te stellen, kan toch 
deze parallel worden getrokken, dat er omstandigheden kunnen komen, 
waarin de Nederlandse overheid moet erkennen, dat het christelijk karak
ter van de Nederlandse samenleving zozeer is weggesleten, dat het niet 
anders kan dan dat ook humanistisch werk voor steun van overheidswege 
in aanmerking moet worden gebracht. 

Maar men. moet niet met vreugde naar zulk een toestand toe willen. 
Het mozaïsche voorschrift van Deut. 24 : 1 was als rem bedoeld. 

En nu ligt het met het onderhavig verzoek om subsidie wat moeilijk 
omdat het niet betrekking heeft op een plaatselijk militair tehuis, maar 
wordt ingediend door en ten gunste van een landelijke organiiatie op dit 
gebied. 

Toch zou ik menen, dat het ook in dit geval het beste is, de plaatselijke 
religieuze en godsdienstige situatie tot maatstaf te nemen. En dan komt 
het mij voor, dat te Uwent 1) de geestèlijk-godsdienstige verhoudingen zo 
liggen, dat de plaatselijke overheid niet kan geacht worden, reeds in een 
situatie te verkeren, welke tot subsidie aan de humànistische militaire te
huizen welhaast zou nopen. 

G. 

1) Dit gold vermoedelijk voor beide gemeenten, waaruit een vraag kwam. Daarom 
kon in beide gevallen hetzelfde advies worden verstrekt. 
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BOEKBESPREKING 

Prof. Mr Dr G. VAN DEN BERGH, Hersï-ening der herziening, 
rede bij de 321e herdenking van de Stichtingsdag der 
Inrichting voor Hoger Onderwijs te Amsterdam uit
gesproken (8 Januari 1953). 

Wanneer men er - terecht - van uit gaat, dat academische oraties 
niet al te technisch behoren te zijn en ook door het brede publiek, dat zulke 
plechtigheden bijwoont behoren te kunnen worden gevolgd en begrepen, 
dan heeft de rector magnificus van de Amsterdamse Gemeentelijke Uni
versiteit een gelukkige greep gedaan, toen hij een onderwerp koos voor 
zijn rectorale oratie. De hier besproken rede is helder, levendig en niet 
van humor ontbloot, zoals dat met veel, dat uit de handen van Van den 
Bergh komt, het geval is. 

Hij heeft gesproken over een onderwerp, eigenlijk over twee onder
werpen, die hem na aan het hart liggen, de herzieningsprocedure van onze 
Grondwet en - in verband daarmede - de positie van de Eerste Kamer. 
De rede valt in drie stukken uiteen: I. Een historische inleiding, H. De 
logische onhoudbaarheid van de positie, die de Eerste Kamer naar geldend 
recht bij de verandering van de Grondwet inneemt, lIl. Het denkbeeld· 
van een facultatief referendum. Over elk van die stukken een paar op
merkingen. 

De historische inleiding strekt om te bewijzen, dat van 1814 af aan 
de bepalingen over wijziging van de constitutie steeds twee beginselen 
hebben ten grondslag gelegen: a. beroep op de kiezers, hetzij äoor aan
vulling van de Tweede Kamer tot een dubbel aantal leden, hetzij door 
ontbinding van de Staten-Generaal; b. het vereiste van een gequalificeerde 
meerderheid (1814: 2/3; 1815: 3/4; 1848: weer 2/3). Leest men dit over
zicht der geschiedenis door, dan merkt men al dra, dat alles wat bij die 
twee grondgedachten niet past of wat er niet mee te maken heeft, wordt 
voorbijgezien. Zo wordt de indruk gewekt alsof men reeds in 1814 meen
de, dat voor grondwetswijziging moest "op de kiezers worden terugge
grepen". De aanhalingstekens zijn van de spreker en wekken de suggestie, 
dat de uitdrukking uit 1814 zou stammen. Van den Bergh geeft. geen 
noten, waarin hij naar vindplaatsen verwijst, zodat het moeilijk is hem 
met volstrekte zekerheid tegen te spreken. Maar noch in de notulen of 
in de aantekeningen van Van Maanen over de vergadering der commissie
Van Hogendorp van 3 Februari 1814, ,waar de desbetreffende bepalingen 
ter. sprake kwamen, noch in de officiële toelichtingen, vindt men de be
wuste woorden. Het is maar een kleinigheid, want wel is er sprake van 
"de wil van de natie". In ieder geval is het te boud, in 1814 al te willen 
spreken van een eerste stap naar rechtstreekse democratie, zoals Van den 
Bergh doet. Wie de verslagen van het toen verhandelde leest, krijgt eerder 
de indruk, dat men meende niet zonder overleg (raadpleging?) van de 
provinciën, die toen nog als de samenstellende delen van het rijk bij uit
stek, werden gezien, tot wijziging van de constitutie te mogen overgaan. 

In 1815, zegt Van den Bergh, worden onze staatsinstellingen aangevuld 
"met een product van vreemde bodem", de Eerste Kamer. Daar begint 

I 
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de klokkeluider aan het touw te trekken I Toch worden de beide reeds ge
noemde beginselen, zo gaat hij voort, op die nieuwe tak van de Staten-. 
Generaal niet toegepast. Uiteraard werd de Eerste Kamer, die tot 1848 
niet door verkiezing, maar door benoeming voor het leven vanwege de 
Koning werd sart\engesteld, bij Grondwetsherziening niet verdubbeld. 
Maar Van den Bergh stelt, dat "vanzelfsprekend (al loop ik daarbij op 
zijn betoog vooruit) een gequalificeerde meerderheid (in tweede lezing) 
in de Eerste Kamer niet noodzakelijk werd geacht". Dat hij inderdaad 
wel zeer sterk op zijn eindconclusie vooruit grijpt, wordt pas goed dui
delijk, wanneer men zich realiseert, dat hetgeen hij vanzelfsprekend vindt, 
indertijd onderwerp van vrij heftige discussie is geweest en nog tot op de 
huidige dag is gebleven. Zie het debat tussen Kranenburg, Ned. Staats
recht 7, blz. 731, en Van der Pot in Rechtsgeleerd Magazijn 1925, blz. 540, 
en Handboek van het Nederlandse Staatsrecht 4, blz. 91, waàrbij het ge-

. lijk aan de kant van Kranenburg lijkt te liggen, die concludeert, dat de 
eis van een gequalificeerde meerderheid èn volgens de grondwettelijke 
tekst èn volgens de toenmalige opvattingen van Thorbecke en de N egen
mannen wèl voor de Eerste Kamer gold. 

Ook in zijn beschrijving van het gebeurde in 1848 grijpt Van den 
Bergh op zijn conclusies vooruit. De Regering stelde toen op het voet
spoor van de Grondwetscommissie voor, bij Grondwetswijziging de 
Kamers te ontbinden, vervolgens Kamers in dubbelen getale bijeen te 

I roepen en deze na de beslissing van de voorgestelde veranderingen weer 
te ontbinden en nieuwe Kamers te doen verkiezen. Van den Bergh z~et 
daarin een "zeer zuivere" vorm van raadplegip.g der kiezers. Alleen over 
de herziening zouden de dubbele Kamers hebben te beslissen: een soort 
getrapt referendum dus. Maar nu dient men toch te bedenken,dat het 
de Regering helemaal niet om die zuiverheid te doen was, toen zij deze 
omslachtige procedure voorstelde. Die omslachtigheid was er eenvoudig 
het gevolg van dat men, wanne~r de Grondwetsherziening voorbij was, 
geen kans zag uit te maken, welke van elke twee leden naar huis moest 
. worden gezonden en welke van de twee als normaal Kamerlid moest 
blijven zitten. Toen dan ook de noodzaak van dubbele Kamers werd be
streden en uit het regeringsvoorstel wegviel, verviel daarmede tevens 
voor' het toenmalig besef elke behoefte aan de dubbele ontbinding. 

Van den Bergh suggereert nu wel ("het· voorstel is "à prendre ou à 
laisser""), dat men zich toen noodgedwongen heeft neergelegd bij de los
lating van "een groot goed", nl. dat de bij de eerste ontbinding gekozen 
leden geen andere taak hebben dan over de Grondwetsherziening, zoals 
zij daar ligt, te beslissen, maar niets wijst er op, dat men dit toentertijd 
zo heeft gezien. Hij dicht ook hier een vorig geslacht weer gedachten
gangen toe. die voor hem vanzelfsprekend zijn. Hij komt blijkbaar niet 
op de gedachte, dat men de nu door hem als een "slecht ,gemixte' staats
rechtelijke cocktail" verfoeide oplossing tóen zeer aanvaardbaar vond en 
kan dus ook niet tot de elementaire vraag komen, of men toentertijd wel
licht de zaken soms geheel anders zag, dan hij het thans doet, laat staan 
tot de vraag, waar dat verschil wel op vast zit en hoe het moet worden 
gewaardeerd. 

Ik moet mij verontschuldigen - in de eerste plaats wel bij Van den 
Bergh zelf - dat ik zo lang stil sta bij wat in het geheel van deze rede 
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slechts détailkwesties zijn. Wanneer desondanks op deze slakken zout 
wordt gelegd, dan is dat om duidelijk te maken, dat reeds in het eerste 
deel van deze oratie de overtuigde hervormer den hooggeleerden rector 
magnificus wel eens voor oe voeten loopt. Heel sprekend komt dat nog 
tot uitdrukking in de passus, waarmede dat eerste deel wordt afgesloten. 
Daar staan twee zinnen naast elkaar, die tezamen een vrij evidente tegen
spraak inhouden; eerst: "Niemand is eigenlijk met de bestaande regeling 
ingenomen", vlak daarop: "Herhaaldelijk zijn wijzigingen voorgesteld; 
alle zijn echter verworpen". Het "niemand" van de eerste zin, zo con
cludeert men, omvat blijkbaar slechts een zeer select gezelschap. 

De herzieningsprocedure, die lang ongewijzigd bleef, kan nu echter -
zo gaat Van den Bergh tot het tweede deel van zijn rede over, niet meer 
worden gehandhaafd. Het votum van de Eerste Kamer van 31 Juli 1952, 
waarbij met 28 stemmen vóór en 17 stemmen tégen het voorstel tot uit
breiding van de Tweede Kamer van 100 tot 150 leden werd verworpen, ' 
heeft wel gedemonstreerd, hoe onhoudbaar de bestaande bepalingen zijn. 
Het is dwaasheid, dat de Eerste Kamer nog met ' /a van het aantal uit
gebrachte stemmen een Grondwetswijziging zou moeten goedkeuren. Wat 
is eigenlijk de zin van een Eerste Kamer ? Van den Bergh heeft zijn 
toehoorders niet willen vermoeien met een behandeling van de verschil
lende theorieën, welke die vraag willen beantwoorden. Die theorieën 
"wedijveren m. i. in onhoudbaarheid". Zij hebben alle een gemeenschappe
lijke grondslag; zij komen er alle op neer, dat de Eerste Kamer tot 
taak heeft datgene tegen te houden, wat door de Tweede Kamer on
voldoende is doordacht. "Indien zij - met andere woorden - nadere 
overweging door het Nederlandse Volk verdienen" (men lette op deze 
uitdrukking I). Vandaar dat men tegenwoordig zo graag de Eerste Kamer 
een "Kamer van Revisie" noemt. 

Na aldus de positie van zijn tegenstanders te hebben aangegeven, gaat 
de spreker met kracht van argumenten aantonen, dat op hun standpunt 
een tweede lezing van ontwerpen tot Grondwetsherziening door de Eerste 
Kamer logisch onhoudbaar is. De waarborg tegen overijling is reeds ge
schapen op de best mogelijke wijze, n.l. door het voorschrift van Kamer
ontbinding. Wanneer de Tweede Kamer is herkozen en met '/3 de her'" 
ziening heeft goedgekeurd, dan is aan verdere revisie geen behoefte. 
En wat dwaasheid is het om nog te eisen, dat de Eerste Kamer met niet 
meer dan een minderheid van 17 stemmen herzieningen kan tegenhouden, 
die zo juist de instemming van een zo pas daartoe gekozen meerderheid 
van '/3 der Tweede Kamer hebben verworven, m. a. w. dat 17 senatoren 
de wil van het Nederlandse volk kunnen doorkruisen. Hier is van revisie 
geen sprake meer, want revisie is· te~ slotte niets anders dan het toetsen 
van de uitspraak der Tweede Kamer of deze wel in overeenstemming is 
met de weloverwogen wil der Natie 1 Logischerwijze zal men dus moeten 
komen tot uitschakeling van de Eerste Kamer bij de tweede behandeling 
van een grondwetsherziening. 

Het valt niet te ontkennen, dat Van den Berg hier een klemmend 
betoog levert, en het zou mij niet verwonderen, wanneer menigeen onder 
zijn gehoor op de' Amsterdamse diesviering heeft uitgeroepen: Hij heeft 
gelijk! . 
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Toch bevat het gehele betoog een elementair gebrek. De praemissen 
ervan kloppen niet. Van den Bergh· handelt als iemand, die een tegen
stander gaat bestrijden, nàdat hij hem eerst op een gladgewreven vloer 
heeft neergezet en hem vervolgens één arm op de rug heeft gebonden. 
Wat een wonder, wanneer men zulk een tegenstander buiten Westen slaat. 
Zulke situaties komen echter alleen in romans van twijfelachtig allooi -
en blijkbaar ook wel in rectorale oraties voor. De werkelijkheid is anders. 

Met een royaal gebaar heeft de spreker zijn gehoor een uiteenzetting 
van de diverse theorieën ter verdediging van het Twee-kamerstelsel ge
schonken - zij wedijveren toch maar in onhoudbaarheid. Dat men wete, 
dat zij alle de Eerste Kamer zien als een "Kamer van Revisie", belast 
met de toetsing van besluiten van de Tweede Kamer aan de weloverwogen 
wil van "het Nederlandse Volk". Nu is dat niet juist. Wie de litteratuur 
over het twee-kamer-stelsel doorneemt, vindt daarin zeker de door Van den 
Bergh naar voren gehaalde gedachtengang. Maar hij vindt er ook nog 
iets anders. Het twee-kam er-stelsel berust voor velen op de gedachte, 
dat "het volk", die ongrijpbare grootheid, te veelvormig en te gevarieerd 
is, dan dat men met één dwarsdoorsnede kan volstaan, wanneer het moet 
worden gerepresenteerd. Dat moet op tenminste twee manieren geschie
den: dan vormen de beide - op onderscheiden wijze tot stand gekomen 
colleges tezamen een behoorlijke representatie. Zo gaat het in veel staten; 
zo wil men het nu ook in de aangekondigde Europese Gemeenschap 
(het zou interessant zijn eens te horen of Van den Bergh dáár ook be
zwaar tegen heeft, en zo neen, waarom dan wel niet: dan kan er een ge
sprek ontstaan, waarin wij elkaar gaan begrijpen). Nu geef ik onmiddel
lijk toe, dat men in de loop der tijden die Eerste Kamer op verschillende 
wijzen heeft samengesteld. Nu eens meende men, dat deze, dan weer 
dat die correctie op de representatie van het volk in de . Tweede Kamer 
moest worden aangebracht. Aan correcties, die het accent leggen ol' de 
rijkdom, zoals na 1848, of ook op de ervaring en het intellect, zoals ná 
1887, hebben wij geen behoefte meer. Oppervlakkig bezien, zou men 
kunnen menen, dat er sinds 1917 hoe langer, hoe minder van een correctie 
sprake is; de samenstelling is wat partij verhoudingen betreft ongeveer 
gelijk; noch naar leeftijd, noch naar rijkdom, afkomst of ontwikkeling 
zijn er opvallende verschillen. Toch is het verschil er wel terdege: tegen
over de leden van de Tweede Kamer, voOr wie de staatkundige werk
zaamheid het dagelijkse leven vormt - die in de politiek tamelijk volledig 
opgaan en de zaken onder een politieke gezichtshoek zien, staan de leden 
van de Eerste Kamer, voor wie hun staatkundige werkzaamheid minder 
centraal is - die politiek belangstellend zijn, maar zich daar niet door 
laten beheersen. Kennisneming van de toon der debatten en van de onder
werpen, die in beide Kamers b.v. bij de begroting plegen te worden 
aangesneden, maakt het onderscheid - let wel: niét een tegenstelling 
.. - tussen beide delen der volksvertegenwoot.diging voldoende tastbaar. 
Men zou kunnen stellen, dat bij het sterker op de voorgrond komen van 
de partijen in ons staatkundig bestel, juist het twee-kamer-stelsel is gaan 
dienen als een correctie op het al te veel op~e spits drijven van de partij~ 
strijd. De politieke leiders en gangmakers vinden aan de ene zijde van 
het Binnenhof hun natuurlijke plaats. De andere zijde is meer geschikt 
voor de bedachtzame elementen, wier kracht minder in het staatkundig 
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initiatief dan wel. in het vermijden van eenzijdigheden' en het lett~n op 
hetgeen verbindt, ligt. Men kan in dit verband wel spreken van een 
"Kamer van Revisie", want, wil de Eerste Kamer de aangeduide functie 
behouden, dan zal zij zich moeten beperken in haar werkzaamheden èn 
aan haar zuster het initiatief moeten laten 1). Het woord heeft dan echter 
een andere zin, dan die welke Van den Bergh er aan hecht. Hij zal echter 
de hier geschetste gedachtengang moeilijk kunnen volgen. Voor hem geldt 
als axioma, dat het altijd gaat om de wil van "het Nederlandse Volk" 
en dat die wil het best wordt gevat in de jongste en de. meest directe 
verkiezing. Nu is een mens, en ook een volk, nog iets meer dan wil en 
nu is het bovendien onvoorzichtig voor de bepaling, wat iemand wil, 
altijd op zijn laatste en meest bewuste uitspraak af te gaan. De mens, en 
ook een volk, is daarvoor te gecompliceerd. Daarom heeft het wel ter
dege zin het volk op meer dan één manier te ver-"tegenwoordig" -en. Alle 
bezwaren van Van den Bergh tegen de Eerste Kamer zijn in wezen op 
de miskenning van deze omstandigheid terug te voeren. 

Uit het vorenstaande kan voldoende zijn gebleken, waarom het betoog 
van Van den Bergh niet overtuigend is, en wat er tegen te zeggen zou 
zijn. Zeer terecht itJtussen verwerpt Van den Bergh de suggestie van 
Van der Pot, in een artikel in Het Vrije Volk in Augustus 1952 gedaan, 
voortaan de tweede lezing van een grondwetsherziening in een verenigde 
vergadering van beide Kamers te doen plaats hebben. Deze suggestie is 
tijdens het Kamerdebat ook gedaan door de heer Tilanus, die er reeds 
mee rondliep, lang voordat Van der Pot zijn artikel schreef. Van den 
Bergh wijst die gedachte niet slechts af, omdat hij meent, dat zij niet 
radicaal genoeg is (hi} becijfert, dat de Eerste Kamer dan nóg een zeer 
belangrijke invloed houdt), maar ook omdat hij deze figuur theoretisch 
niet fraai acht. Waarschijnlijk staan hem daarbij de bezwaren voor ogen, 
die zijn leermeester Struycken reeds voor veertig jaar daartegen inbracht .. 
(De Grondwet, haar karakter en waarde, 1914, blz. 40 v.v.). Inderdaad 
iEl deze doorbreking van ons twee-karner-stelsel zuiver willekeurig. Wan
neer men eenmaal twee Kamers heeft en eraan hecht, dat alle zaken 
zullen worden bezien door het Nederlandse volk, op twee elkaar corri
gerende wijzen vertegenwoordigd, dan is niet in te zien, waarom daaraan 
minder waarde moet worden toegekend, zodra het om de allerbel~grijkste 
beslissingen gaat. Wij kennen de figuur ~aneen verenigde vergadering 
alleen in die gevallen, waar men geen twee beslissingen naast elkaar kan 
hebben en waar uit de aard der zaak een resultaat moet worden bereikt 
(benoeming van een regent b.v.). Maar zulk een geval doet zich hier niet 
voor. 

Het enige argument kan slechts' zijn, dat men de Eerste Kamer niet 
voor vol aanziet. Men zou moeten aannemelijk maken, dat de huidige 
positie van de Eerste Kamer tot onaanvaardbàre gevolgen heeft geleid. 
Zou, men daarin slagen, dan zou dit niet slechts tot consequenties op het 
stuk der grondwetsherziening moeten leiden, maar evengoed op andere 
terreinen van parlementaire werkzaamheid. Van den Bergh meent, dat 
dit inderdaad het geval is. Het reeds genoemde votum van 31 Juli 1952 
is hem een zwarte bladzij uit onze geschiedenis. Maar men kan het ook 

1) Vgl. voor de in de tekst voorgedragen visie vooral Anema, Redeflde,.'"ge#, Haar~ 
lem, 1952, blz. 13 v.v. 
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anders zien: de verwerping van de ûitbreiding der Tweede Kamer vond 
haar doorslaggevende grond in de omstandigheid, dat bij amendement.,. 
Andriessen daaraan twee zaken waren vastgekoppeld, die er niets mee te 
maken hadden (de mogelijkheid van stemoverdracht en de verlaging van 
het quorum). Tegen die twee nieuwigheden waren zeer ernstige bezwaren 
in te brengen, die ook in de Tweede Kamer wel waren gevoeld en daar 
waarschijnlijk nimmer op zichzelf een 2/3 meerderheid hadden verkregen. 
Het is nu wel begrijpelijk, dat een aantal Tweede Kamerleden, gebiolo
geerd door de noodzaak van de uitbreiding (vooral die van hun eigen 
fractie) en aangetrokken door de gedachte, dat men nu dan toch eenmaal 
nieuwe krachten zou kunnen opnemen zonder tevens in de noodzaak 
te zijn zittende demi-valeurs te moeten afstoten, over hun bezwaren zijn 
heengestapt. Maar is het niet toe te juichen, dat in de Eerste Kamer 
toch een juister gevoel voor verhoudingen bestond en dat men nu dáár 
het bezwaar tegen de bij onze Nederlandse opvattingen al zeer ~lecht 
passende foefjes van de heer Andriessen zwaarder liet wegen dan de 
uitbreiding, die tenslotte over vier jaar ook nog wel aan de orde kan 
komen? Er valt een klemmend betoog te houden, dat de Eerste Kamer 
in dit geval haar welverstane roeping juist heeft gevolgd. Het is alleen 
maar humoristisch hiertegen te gaan fulmineren met betogen, dat de 
"Senaat" tegen de uitdrukkelijke wil van het volk inging. Welke rol heb
ben de uitbreiding en de beide genoemde foefjes wel gespeeld? Men kan 
zeggen, dat slechts weinigen van de drie millioen kiezers de zaak in haar 
consequenties doorzagen of er zelfs maar bij hebben stilgestaan, nog 
minder mensen misschien dan zich voor de herzieningsprocedure van de 
Grondwet interesseren. Dat is een argument beneden de waardigheid van 
iemand als Van den Bergh. 

Ik stap af van het tweede deel van de rede en kom tot het slot, de zaak 
die de spreker bijna zo na aan het hart ligt als de afschaffing van de 
Eerste Kamer, n.l. het referendum. Hij begint met erop te wijzen, dat 
de raadpleging van de kiezers, die hij een onmisbare voorwaarde acht 
voor Grondwetsherziening (terecht! - maar ik zou het liever anders 
formuleren) allerminst in zuivere vorm plaats vindt. De Grondwetsher
ziening van de laatste tijd heeft men altijd trachten te combineren met 
de . periodieke verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daardoor is in de 
meeste gevallen de vraag naar het oordeel over de Grondwetswijziging 
vermengd geraakt met de verkiezingsstrijd over de vraagstukken van de 
dag. Zo komt volgens hem de volkswil omtrent de constitutionele kwesties 
niet meer zuiver tot uitdrukking. Men heeft dit willen verbeteren door in
voering van een Grondwetskamer, maar die voorstellen zijn verworpen. 
Van den Bergh komt hier niet meer op dat denkbeeld terug, maar stelt 
voor over een Grondwetsherziening te laten beslissen bij referendum. Niet 
voor elke herziening acht hij dat nodig of wenselijk. Alleen wanneer, 
nadat een wetsontwerp tot herziening der Grondwet is aanvaard (met een 
gewone meerderheid in beide Kamers der Staten-Generaal), tenminste 
een millioen kiezers bij petitie daarom vragen, zou het aangenomen wets
ontwerp moeten worden onderworpen aan een referendum: Verkrijgt het 
daarbij niet een meerderheid van 3/5 dan komt de herziening niet tot 
stand. Aanstonds valt hierbij aan te tekenen, dat deze procedure het slot 



, , 

BOEKBESPREKING 221 

van vele bepalingen van de Grondwet af zou halen. Er zijn heel wat, 
artikelen, welke voor een toevallige meerderheid in de Kamers niet veilig 
zouden zijn, maar die gehandhaafd blijven, omdat men opziet tegen de bij 
Grondwetsherziening noodzakelijke ontbinding en wel weet, dat een, 2/S 
meerderheid voor hun schrapping of wijziging niet te verkrijgen zou zijn . 

. De moeiten, die de bestaande regeling legt op de schouders van hen, 
die verandering wensen, worden bij Van den Bergh gelegd op hen, die 
een verandering tegenstaan. In zijn gedachtengang kunnen degenen, die 
een Grondwetsherziening begeren, ermede volstaan een wetsontwerp op 
de gebruikelijke wijze aanhangig te maken en dit door de Kamers te 
loodsen, waar het maar een ee~voudige meerderheid behoeft. Daarna 
kunnen zij in een luie stoel gaan /zitten en een sigaar opsteken. De tegen
standers van de wijziging zullen zich echter moeten inspannen en de 
tijd en energie moeten opbrengen, nodig om binnen korte tijd een millioen 
handtekeningen te verzamelen. Dat kunnen zij maar niet door met lijsten 
van huis tot huis te gaan, maar zij zullen de mensen moeten opwekken 
een aparte gang naar bepaalde teken-plaatsen te maken, want Van den 
Bergh acht dit - en daarin heeft hij op zichzelf gelijk - nodig om te 
kunnen controleren of alle handtekeningen wel echt zijn. Waarschijnlijk 
zullen er zelfs nog wel meer formaliteiten vereist zijn, wanneer men wil 
voorkomen, dat er dubbele handtekeningen worden geplaatst. Elke for
'maliteit maakt het moeilijker dat millioen handtekeningen te verkrijgen! 

Met dit bezwaar loopt het trouwens niet af, want als dan dat millioen 
is behaald en als dan bij dat volgend referendum geen 3/6 voor de voor
gestelde wijziging is behaald, wat - zo zou men Van den Bergh willen 
vragen - verhindert dan d~ voorstanders eventueel reeds het volgend 
jaar met hetzelfde wetsontwerp (misschien in enigszins andere woorden 
en vormen vervat, om het niet al te grof te maken) te komen? Dan kunnen 
de tegenstanders wéér aan het werk, en zo vervolgens, tot men die tegen
standers volledig heeft uitgeput. 

Het voorstel-Van den Bergh betekent dus reeds uit dien hoofde een 
zeer wezenlijke verandering, een verandering, die volledig strijdt met een 
door Van den Bergh niet genoemd beginsel, nl. dat Grondwetsherziening 
niet te gemakkelijk moet worden gemaakt. Zelf geeft de spreker dat ook 
wel toe, door op te merken, dat uiteraard alleen voor gevallen, die het 
brede publiek interesseren, een referendum zal worden aangevraagd. Hij 
zegt, dat een voordeel te vinden, want "de niet-essentiële punten van' 
de staatsregeling (die trouwens zoveel mogelijk uit de Grondwet moeten 
worden verwijderd) kunnen dan in feite bij gewone meerderheid worden 
gewijzigd". Het komt er maar op aan, wat men "niet-essentieel" vindt. 
Het processie-verbod zullen wij dan denkelijk wel behouden. Maar wat 
dunkt Van den Bergh van de hem en mij zo dierbare drukpersvrijheid, 
wat van de talrijke op een enkel woord hangende vragen op het stuk van 
delegatie, of op het stuk ,van de buitenlandse betrekkingen? Zo zou men 
door kunnen gaan. 

Ik ben met die laatste vragen vanzelf terecht gekomen bij de kern
vraag: de wenselijkheid van een referendum als zodanig. Het heeft geen 
nut daar in dit verband diep op in te gaan, want reeds de technische 
bezwaren hierboven genoemd zijn voldoende grond het referendum in 
deze vorm (è~ het is, dat zij Van den Bergh toegegeven, op zichzelf de 
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meest practicabele vorm, waarin het referendum-ideaal te onzent is ver
dedigd) af te wijzen. Daarom alleen dit. Wetgeving is een te technisch 
Werk, dan dat men er bij een groot publiek mee aan kan komen. Dat 
publiek weet zeer goed, welke mensen het vertrouwt en welke niet; het 
kan ook tussen verschillende, politieke idealen en beginslen behoorlijk 
onderscheiden. Maar de juiste vormgeving voor die idealen en beginselen 
is zaak van mensen, die met dat werk vertrouwd zijn. Het veronderstelt 
een kennis van de feiten, welke de meesten niet bezitten. Daarom is een 
referendum in wetgevingskwesties reeds aanstonds een bedenkelijke zaak. 
Dat betekent . niet, dat het daarom niet in sommige landen een succes 
Kan zijn: in Zwitserland is het zo in de politieke zeden geworteld, dat 
de bevolking zich heeft gewend op verantwoorde wijze een referendum 
te houden. Waar de politieke zeden echter - zoals bij ons - anders 
zijn, daar blijft het een niet te verdedigen experiment. Het is niet in te 
zien, waarom dit ten aanzien van de Grondwetgeving opeens anders 
zou zijn. Omdat het daar over de Grondwet gaat? Van den Bergh schijnt 
het te willen volhouden, wanneer hij zo spreekt van essentiële punten, 
die alleen in de Grondwet thuis behoren. Maar dan verwart hij m. i. 
toch essentieel met populair. Er is in de Grondwet veel, dat rechtens 
van het grootste belang is - zaken, waaraan men niet moet roeren, of 
het bederf zal het Nederlandse staatsbestel aantasten. Het zijn soms de 
fijne puntjes, die het meest tellen. Om ze op hun juiste waarde te kunnen 
schatten is echter een vrij uitgebreide kennis van recht en historie nood
zakelijk. Het zijn essentiële bepalingen en formuleringen, maar het grote 
publiek kan dat niet zien; het ziet het verband niet. Dat moet men dat 
grote publiek niet kwalijk nemen of het gaan bejammeren, want dan 
bejammert men in wezen de arbeidsverdeling, welke onze samenleving 
kent. Dat zal Van den Bergh niet doen. Wanneer hij dan ook toch op
komt voor een referendum, dan is het omdat die "wil van het Neder
landse volk" hem zo hoog zit. Mij zit die ook hoog, maar toch anders 
dan bij mijn Amsterdamse collega en nestor. Zie ik het goed, dan is voor 
Van den Bergh geen ordening of regering te rechtvaardigen, wanneer 
zij niet uiteindelijk (mede) op de wil van de geordenden of geregeerden 
berust. Naarmate die orde meer overeenstemt met de wil van de bevolking, 
neemt zij toe in rechtmatigheidsgehalte (niet in rechtvaardigheidsgehalte ; 
dat zal, dunkt mij, ook Van den Bergh niet wHlen stellen). Vandaar-de 
hoge waarde aan het referendum toegekend. Vandaar, dat hij bereid is 
desnoods allerlei zwarigheden op de koop toe te nemen. Maar in die 
gedachtengang kan men hem niet volgen, wanneer men op het standpunt 
staat, dat de staat er is door Gods bestel en dat de Overheden Gods 

. dienaressen zijn, geroepen om recht en orde te bestellen naar Zijn wil. 
Ook wij hechten grote waarde aan een krachtige volksinvloed, aan het 

mededragen door de burgers· van de verantwoordelijkheid. Maar ik zou 
aan de burgerij niet meer verantwoordelijkheid willen opleggen, dan zij 
kan dragen, opdat niet tengevolge van overbelasting het staatsbestel ont
aardt en er van een werkelijk zich-verantwoord-gevoelen niets meer over
blijft. Dit heeft, dat Van den Bergh het .goed begrijpe, weinig te maken 
met het zijn van democraat. Ook van ons standpunt kan men - en met 
evenveel overtuiging""':" de Nederlandse democratische staatsinstellingen 
verdedigen, maar dat is dan omdat men die in dit bepaalde land de beste. 
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acht, niet omdat het de enig rechtmatige staatsvorm zou wezen. Dáár ligt in 
wezen de grondoorzaak van onze verschillende waardering van hetrefe
rendum. 

In zijn peroratie richt de spreker zich ter aanbeveling van zijn ideaal: 
wet + facultatief referendum met 3/5 meerderheid, tot de leden van de 
Eerste Kamer. "Het prestige dezer Kamer wordt, zelfs voor de teerst
gevoelige, fijnstbesnaarde ziel niet aangetast: In dit opzicht staat deze op- . 
lossing op één lijn met die der Grondwetskamer, waarbij zulke prestige
bezwaren niet zijn gehoord." 

Daar hebt ge de spreker nu toch wel ten voeten uit, in al de be
minnelijke eenzijdigheid, welke deze rede kenmerkt. Hij kàn niet zien 
of begrijpen, wat met de eigen gedachtengangen niet strookt. Ik laat 
daar, dat men in de minderheidsnota over de Grondwetskamer toch juist 
wel dat bezwaar (al was het geen prestige-bezwaar) van aantasting der 

. Eerste Kamer kon lezen - hij heeft niets gehoord I Ik laat ook daar, 
dat het aanbevolen ideaal moeilijk is los te denken van de philippica tegen 
de Eerste Kamer, waarmede het wordt ingeleid - hij ziet dat niet! 
Maar dat hij niet beseft, dat zelfs het minst teergevoelige en het grofst
besnaarde Eerste Kamerlid uit zijn vel· moet springen, wanneer hij zijn 
eventuele bezwaren tegen uitschakeling van de Eerste Kamer reeds bij 
voorbaat als een prestige-bezwaar afgedaan ziet - dat is toch wel kras! 

. A. M. DONNER 

H. ALGRA, De eigen weg van het Nederlandse volk. Uit
gegeven in opdracht van de Christelijk Nationale 
Bibliotheek door T. Wever. Franeker. 1952. 292 blz. 

Toen de nacht van de Duitse bezetting over het Nederlandse volk daalde 
grepen velen naar Nederlandse geschiedboeken om daaruit sterkte en 
bemoediging te putten. Hoe vaak was dat volk niet tot het uiterste be
nauwd geworden en hoe bedreigd was zijn nationale voortbestaan niet 
geweest, doch steeds was hetgeen onherroepelijk scheen afgewend. 

Menigeen stelde zich reeds in de donkere oorlogsjaren de critische 
vraag of die plotseling oplevende belangstelling voor ons verleden wel 
onverdacht was, of het in werkelijkheid niet ging om een wegvluchten 
uit de benauwdheden, of het niet meer was een angstig vragen aan het 
verleden over de toekomst, terwijl de echte verbondenheid met onze 
nationale tradities werd gemist. 

De jaren na de bevrijding hebben op deze vragen een antwoord, een 
teleurstellend antwoord gegeven. Zeker, de vakhistorici hebben hun werk 
voortgezet en de beoefenaars van de locale geschiedenis zijn met een aan
stekelijke ijver en liefde voor hun geboortegrond voortgegaan en de 
huidige geschiedfilosofen zien hun werken gelezen tot in brede lagen van 
de bevolking. 

En toch is er in Nederland een duidelijke kentering in de houding tegen
over de geschiedenis in het algemeen en tegenover de eigen Nederlandse 
geschiedenis in het bijzonder waat te nemen. Bij velen leeft de gedachte 
dat onder ons verleden tot 1940 een streep moet worden gezet, dat wij 
nu in geheel nieuwe verhoudingen zijn of moeten gaan leven. Het gaat 
in zulk een gedachtensfeer niet slechts om het besef dat een geheel nieuwe . 
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periode in .onze geschiedenis is aangebroken, maar om een zich afzetten 
tegen de nationale historische ontwikkeling. 

Wat ons tegenkomt uit ons verleden, zo gaat men verder, is niet zo 
fraai als men het placht voor te stellen: het kan zijn dat ons verleden 
groot is geweest, maar men sluite het oog er niet voor hoe vele en hoe 
groot de vlekken zijn die het ontsieren en hoe onmachtig men. vaak is 
geweest in het oplossen van grote vraagstukken. 

Langzamerhand voltrekt zich in het denken van vele Nederlanders een 
diepgaande verandering, waarvan de uitkomst dreigt te worden dat men 
het contact met de eigen geschiedenis verliest, omdat die een taal spreekt 
die men niet meer verstaat. 

Daar is in Nederland nog een andere tendentie in de huidige geeste
lijke ontwikkeling: voornamelijk onder invloed van tal van moderne wijs
gerige systemen spreekt men steeds nadrukkelijker van de eindigheid der 
dingen, ook van de eindigheid der perioden. Nu heeft een historisch tijd
perk tweeërlei aspect; in haar grondstructuur draagt een periode iets 
blijvends, iets dat men terugvindt in de haar voorafgaande en ook in de 
haar volgende perioden; doch tevens wordt in iedere afzonderlijke periode 
iets verwerkelijkt wat volstrekt eigen is aan haar, dat haar onderscheidt 
van iedere andere periode. Iedere historische phase heeft dus in zich 
èn elementen waarin verleden, heden en toekomst samensmelten èn elemen
ten die diepe groeven trekken in de historische tijd. En nu wordt in het 
moderne historische levensgevoel - thans ook in Nederland - steeds 
sterker het accent gelegd op het laatste. Men krijgt zijn opdrachten uit 
het heden en zo mogelijk niet meer uit het verleden, dat een last is 
die men kan pogen van zich af te werpen, maar die velen gelaten op zich 
nemen omdat men er aan wanhoopt in de orde der geschiedenis geheel 
vrij te komen tegenover het heden. 

Tegen deze achtergrond moet men het boek van de heer Algra over 
"de eigen weg van het Nederlandse volk" zien. Het bevat drie en vijftig 
voordrachten over de vaderlandse geschiedenis, gehouden in het gijzelaars
kamp Beekvliet te St Michielsgestel, in een tijd toen Duitsland een aan
slag pleegde op het zelfstandig voortbestaan van ons volk. Het boek is 
een "krachtig appèl op de nationale, historische gefundeerde gezindheid van 
ons volk" en is een vurig pleidooi dat tien jaar geleden in boeiende voor
drachten de geestelijke weerbaarheid van leidende figuren heeft gesterkt, 
maar ook nu nog volkomen actueel is .. Want in een tijd waarin Neder;' 
land zich naar vele zijden laat opnemen in een netwerk van nationale 
gemeenschappen en ook voor Nederland een nieuwe periode in de ge
schiedenis is aangebroken, is voor niet weinigen de eigen weg van ons 
volk in het duister gehuld. De auteur is. zelf een krachtig voorstander 
van het "trekken over de frontieren". Wánneer hij zo krachtig wijst op 
onze grote historische opdracht, die ook in de toekomst in een zelfstandig 
nationaal bestaan moet worden gerealiseerd, dan verhindert dat hem niet 
tegelijkertijd op te komen voor onze taak in de bredere internationale 
samenhangen. 

Dit boek verschijnt dus op een zeer geschikt tijdstip. Nu niet weinigen 
slechts opdrachten uit het heden willen aanvaarden en de band met de 
geschiedenis dreigen te verliezen, moet men dit gezonde boek lezen en 
op zich laten inwerken. 
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Men verwacht nu eenmaal van een recensent dat hij de zwakke plekken 
van een boek aanwijst en zijn afwijkende mening, indien hij die heeft, 
kenbaar maakt. Er zijn inderdaad critische opmerkingen naar aanleiding 
van Algra's geschrift te maken, o.a. dat de voordrachtstijl zo sterk is 
bewaard,dat het soms niet geheel duidelijk wordt, wat de eigenlijke be
tekenis van een bepaalde opmerking van de auteur is. Voor de hoorders 
zal dit raadsel wel niet hebben bestaan, daar een gebaar of een intonatie 
de nodige opheldering gebracht zal hebben. 

Het is mogelijk met de schrijver te gaan discussiëren over bepaalde ge
dachten. Ik denk bv. anders over de betekenis van de Bourgondische 
dynastie voor de éénwording van de Nederlandse gewesten; en ook acht 
ik het een bezwaar dat de auteur eigen mening ten aanzien van belang
wekkende kwesties laat schuilgaan achter anderer opvatting, b.v. bij de 
bespreking van de vraag, hoe de afkeer hier te lande van de vervolging 
onder Karel V en Filips II is te verklaren. 

Maar dit alles raakt het wezenlijke van het boek niet. Gezien de inhoud 
. en de benijdenswaardige gave van de schrijver boeiend historisch te ver-

tellen zal het zeker zijn weg vinden. DR M. C. SMIT 

Mr C. J. VERPLANKE, Onze verhouding tot de S.G.P. 
Uitgave Antirevolutionaire Pru:tijstichting. Prijs f 0.75. 

Deze verhouding is wel heel moeilijk te bepalen, aangezien de S.G.P. 
zich in het algemeen aan een vruchtbare discussie onttrekt en de staat
kundige problematiek weinig ernstig neemt. Haar uitspraken en publicaties 
beperken zich, sinds de aanvang van haar parlementaire geschiedenis 
in 1922, nog steeds tot enige algemene beschouwingen en haar jaarlijks 
terugkerende getuigenissen en oproepen kunnen op eenvoudigen wel enige 
indruk maken, maar verliezen hun kracht als hierop niet volgt een wezen
lijke bemoeienis om de beginselen vanuit het Woord Gods in het nu te 
concretiseren. Deze practicale toepassing vraagt nl. niet alleen het ,;tegen" 
bij bepaalde stemmingen, maar ook een positieve bijdrage en opbouw in 
deze zeer gecompliceerde tijd. De woordvoerders der S.G.P. houden 
méestal op waar zij moesten beginnen. 

Ook de critische instelling op eigen uitgangspunt wordt in deze kring 
te enenmale gemist. De profetische oproep ten tijde van oud-Israël wordt 
restloos op Nederland overgebracht. De titels van de redevoeringen ter 
jaarvergadering zijn, op een enkele uitzondering na, steeds ontleend aan 
het Oude Testament. Of er mogelijk nog een vraagstuk zou_ kunnen be
staan ten aanzien van de verhouding tussen de overheidstaak ten tijde van 
Israel en die ten tijde van de christelijke gemeente in het midden van 
het heidendom, is een vraag, die in deze kringen nooit aan de orde komt. 
De noodzaak van politieke studie wordt nl. in het algemeen weinig erkend. 

Op al deze zaken gaat Mr C. J. Verplanke in zijn brochure van 96 
bladzijden nader in. Onderzocht worden de redenen van de oprichting 
en de gang der parlementaire geschiedenis van de S.G.P., het karakter 
van de S.G.P., overwogen wordt wat ons verenigt en scheidt en dit laatste 
ten aanzien van de algemene overheidstaak, overheid en Kerk, overheid 
en het sociale leven, overheid en volksgezondheid, overheid en onderwijs, 
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terwijl ook het beginsel- en hetgemeenteprogramma van de S.G.P. en 
een litteratuurlijst als bijlage is opgenomen. Mr Verplarike geeft er blijk 
van met de verschillende opvattingen en hun inconsequenties goed op de 
hoogte te zijn,' tegenstellingen worden aan de kaak gesteld, negaties ge
signaleerd, kortom wij worden ingeleid in de gehele gedachtenwereld van 
het Staatkundig Gereformeerd partijlevfn. 

De bedoeling van deze brochure is er aan mee te werken, dat velen, 
die "uit onwetendheid de S.G.P. steunen en de draagwijdte van de 
daar beleden politieke beginselen niet overzien," weer worden opgenomen 
in einze antirevolutionaire kring. Ik help het hem hopen. De mogelijkheid 
zal er alleen zijn als die "velen" de kracht konden opbrengen zich te 
wijden aan nuchtere politieke bezinning, ja losgemaakt werden van een 
blindelings volgen van enkele woordvoerders en zich de moeite gaven 
niet alleen andere partijen maar ook eigen uitgangspunten aan een critisch 
onderzoek te onderwerpen. Dit is eerste vereiste, wij lopen nl. allen het 
gevaar eigen particuliere inzichten en opvattingen te beschouwen als uit
spraken "naar Gods. Woord". 

Als deze gezindheid er werd gevonden, zouden wij reeds een flink eind 
op weg zijn. Dan zou de discussie weer mogelijk worden, de bestrijding 
van anderen minder "kleinlich", de eenheid in politicis en de bevordering 
van meerdere invloed der christelijke beginselen meer vruchtbaar. Een 
politiek, die wel uit beginselen .wil leven, maar niet bij machte is wegen 
te wijzen in de huidige gecompliceerde wereld is m. i. tot onvruchtbaarheid 
gedoemd. De "doperse mij ding" in de S.G.P. houdt veel practische politiek 
tegen. Deze theologische achtergrond wordt in de brochure ook even aan
gestipt, wel niet uitvoerig, daar de auteur zich meer op het historische en 
practisch politieke terrein beweegt. 

Wij hopen, dat dit geschrift door velen in de S.G.P.-kring gelezen zal 
worden. 

Enkele kleine bedenkingen hebben wij. Op blz. 6 wordt meegedeeld dat 
Prof. Hugo Visscher als adviseur van Mussert zijn leven geëindigd zou 
hebben. Dit is onjuist; Prof. Visscher stierf 1 à 2 jaar na de dood van 
Mussert. 

Het aantal van 130.000 Staatkundig Gereformeerde stemmen uit de 
kring van de Gereformeerde Bond in de Ned. Hervormde Kerk afkomstig 
acht ik te hoog geschat (blz. 14). Mr Verplanke komt tot dit getal, door
dat hij - m. i. ten onrechte - aan de Geref. Bond al de stemmen van 
de S.G.P. overlaat na aftrek van de gescheiden Gereformeerde denomi
naties en doordat hij het aantal Chr. Gereformeerde S.G.P.-Ieden met het 
getal 6.000 (1/5 van het geheel volgens de auteur) m. i. 1e laag schat. 
Ook al zouden slechts negen Chr. Gereformeerde predikanten hun publieke 
steun aan de S.G.P. geven, acht ik de invloed van deze predikanten in de 
Chr. Gereformeerde Kerken groter dan hun aantal zou doen vermoeden. 

De brochure wordt hartelijk aanbevolen met. de wens, dat hierop een 
pendant van S.G.P.-zijde moge verschijnen met de titel: Onze verhouding 
tot de A.R.P.! 

H. JONKER. 
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Ir J. A. MANusAMA, Om recht en vrijheid. De strijd om de 
onafhankelijkheid der Zuid-Molukken. Uitgave Druk
kerij Libertas N.V., Utrecht. 85 blz. 

Psalm 10 moet wel de ballingschaps-psalm onzer Ambonnese broeders 
zijn: Hij bukt, duikt ineen, en de zwakken vallen in zijn sterke klauwen 
(vs 10 vert.N.B.G.). De Zuid-Molukken zijn overweldigd - al houden 
de Ambonnezen hardnekkig vol, dat over het binnenland van Ceram hun 
vrije vlag nog waait -; en dat met inzet ook van schepen van de Neder
landse Koninklijke Paketvaart Maatschappij, welke slechts aan een ver
oordeling door de Nederlandse rechter ontkwam, doordat die rechter de 
opvatting huldigde, dat hij om haar te kunnen veroordelen eerst een oor
deel zou moeten vellen over de onrechtmatigheid van het optreden van 
de Repoeblik Indonesia tegen Ambon, een oordeel waartoe deze rechter 
~ hoe onrechtmatig hij de oorlogshandelingen en aanval van de R. I. 
tegen de Repoeblik Maloekoe Selatan ook zou achteQ en ook al zouden 
deze in strijd zijn met de fundamentele menselijke rechten en· vrijheden 
- zich in rechte niet bevoegd achtte, krachtens de regel, welke de Rep. 
Indonesia als souvereine staat aan zijn rechtsmacht onttrekt. Aldus Hof 
A'dam 8 Februari 1951, N. J. 1951, 129. 

Bij hetzelfde arrest verkreeg de R. M. S. in elk geval ook dit positieve 
resultaat, dat dit Nederlandse gerechtshof - ondanks dat de Nederlandse 
Regering weigerde (en weigert) de Zuid-Molukken als zelfstandige staat 
te erkennen - haar na brede overweging van de voorgeschiedenis van; 
haar stichting en van de positie waarin zij ten tijde der gevoerde procedure 
verkeerde - en die naar het schijnt niet zoveel verschilde van die waarin 
zij thans verkeert -, heeft erkend als zelfstandig bestaande staat niet al
leen, maar daarbij ook uitgesproken, "dat de uitroeping van de Repoeblik 
Maloekoe Selatan moet worden gezien als een onder de gegeven om
standigheden geoorloofde wijze van verwezenlijking van het (aan haar 
bevolking rechtens met zoveel woorden) toegekende zelfbeschikkingsrecht 
door of namens die bevolking". In gelijke zin de uitspraak van de Raad van 
Justitie voor Nieuw-Guinea van 7 Maart 1952, N. J. 1953, 100. 

De strijd der Ambonnezen is een strijd van recht zonder (veel) macht 
tegen macht zonder recht. Dat mogen wij als antirevolutionairen nimmer 
vergeten. 

Voor voldongen feiten zal men uiteindelijk genoopt zijn het hoofd te 
buigen; evenwel blijft niet alleen het protest rechtmatig, maar ook mag 
worden gestreefd naar machtsvorming tot ongedaan-maken van het onder-
gane onrecht. -

Daartoe is in het geval der Ambonnezen bewerking van het openbare 
Nederlandse en wereld-geweten onmisbaar. Zij genieten daarbij de steun 
van toegewijde Nederlandse vrienden, die zo althans iets bedekken van 
onze gouvernementele schande, dat Nederland deze zijn "door de eeuwen 
- n.1. van de tijden van de calvinistische grondvester van ons overzeese 
rijk Jan Pieterszoon Coen af - trouwe" bondgenoten in de steek liet. 
Maar daarnaast werken de Ambonnezen ook zelf. 

Hun minister Ir Manusama - thans geïnterneerd in Nieuw-Guinea! 
- stelde een "verslag van stichting en strijd der Republiek Zuid-Moluk
ken" op, waarbij Piet Bakker een inleidend woord schreef. 



228 BOEKBESPREKING 

In ruim 20 bladzijden verhaalt de minister het dramatische verloop, 
hoofdzakelijk ván einde 1949 tot midden 1952. Daarna volgt een serie 

. foto's. Een 26-tal het verslag toelichtende bijlagen, is mede opgenomen. 
Het boekje bevat verder een kaart van Ceram en een kaart, welke de 
situatie van het gebied van de Republiek der Zuid-Molukken ten opzichte 
van de omliggende gebied~n aangeeft. 

De uitgave werd door drukkerij Libertas keurig verzorgd. 
Zij verdient de aandacht van alle Nederlanders, die zich voor Ambons 

rechtvaardige zaak willen inzetten. Daaronder behoren zeker de anti
revolutionairen, die immers in hun program van actie voor de verkie
zingen spreken van "het onrecht aan Ambon en de Ambon(n)ezen aange
daan". 

Ps. 10 begint wel met de klacht, dat de HERE van verre schijnt te staan, 
terwijl de goddeloze zijn gang gaat, maar dan gaat de klacht over in het 
hartstochtelijk gebed, dat de HERE zal opstaan en de ellendigen niet ver
geten, en de psalm eindigt in het rustige geloofsvertrouwen, dat: de HERE 
is Koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn land. De 
begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord; Gij sterkt hun hart, 
uw oor merkt op, om recht te doen den wees en den verdrukte, zodat 
nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt (vert. N .B.G.). 

De Here zegene de strijd der Ambonnezen voor hun recht. Hij schenke 
hun ook de wijsheid, die in krijg en staatkunde nodig is. Zuid-Afrika 
moest in 1902 de strijd staken, maar verkreeg een vrede, waaruit door 
wijze mensen een overwinning kon worden gesmeed. Ook daarvan kan 
Ambon leren. G. 
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Inleiding. 
In de buitenlandse en Indonesische pers komen thans nog herhaaldelijk 

artikelen voor, waarin de Nederlanders als koloniale uitbuiters en onder
drukkers worden gebrandmerkt en de "vrijheidsstrijd" waarbij Indonesië 
het "koloniale juk" afschudde, wordt verheerlijkt. 

Toen na het beëindigen·van de tweede Wereldoorlog de Indonesische 
"vrijheidsstrijd" ontbrandde, waren de grote mogendheden (onze ex
bondgenoten), bevangen door een vrijheidsmanie, op de hand van Indo-' 
nesië, onder het motto: "het verdrukte en uitgezogen Indonesië moet zo 
spoedig mogelijk worden bevrijd." 

Opmerkelijk was het echter, dat degenen, die de grootste mond opzetten, 
niet alleen geen flauw idee hadden van wat in Nederlands-Indië was 
tot stand gebracht, maar bovendien totaal onbekend waren met de toe
standen, welke daar heersten. 

Ten einde hierover een indruk te geven zal in het navolgende achter-
eenvolgens worden behandeld: 

A. De ontwikkeling van het voormalige Nederlands-Indië si~ds de 
eèrste aanraking met de Nederlanders tot aan de Japannese be
zetting. 

B. De Japannese bezetting. 
C. Het ontstaan van de Republiek lndonesia. 
D. De doelstellingen van de door de Nederlanders ingezette politiële 

acties. 
E. De souvereiniteitsoverdracht. 
F. Slotbeschouwing. 

A. De ontwikkeling van het voormalige Nederlands-Indië sinds de 
eerste aanraking met de Nederlanders tot aan de Japannese be
zetting. 

Toen in de tweede helft van de 16e eeuw de Spaanse koning niet 

1) Hoewel de schrijver van dit overzicht niet tot de antirevolutionaire richting 
behoort, heeft de redactie toch gemeend, het bij uitzondering te moeten plaatsen, daar 
het een nuttige samenvatting geeft van wat al te zeer in het vergeetboek zou kunnen 
dreigen te geraken. ' 
A. s. XXlII 10 
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langer wilde toestaan, dat Nederlandse kooplieden handel dreven op de 
Spaanse en Portugese havens, was een groot deel der Nederlanders, die 
hoofdzakelijk van de handel, zeevaart en daarmee verwante bedrijven 
leefden, tot stilzitten gedwongen. Het is begrijpelijk dat dit .niet zo kon 
blijven en dat men naar middelen zon, zelf de hand te leggen op de 
specerijen welke door de Spanjaarden en de Portugezen uit Indië naar 
hun land werden vervoerd .. 

De grote moeilijkheid was echter, de weg naar Indië te vinden. De 
Portugezen, die de route in 1498 hadden ontdekt, hielden haar uit vrees 
voor concurrentie zorgvuldig geheim. Tenslotte gelukte het enkele Neder
landers, die op Portugese handelskantoren werkzaam waren geweest, 
gegevens over de route naar Indië te verzamelen en enkele Amsterdamse 
kooplieden over te halen drie schepen en een jacht - tezamen met .nog 
niet zoveel inhoud als een klein modern schip - voor een reis naar 
Oost-Indië uit te rusten. 

In 1595 werd de eerste tocht ondernomen en met succes bekroond. 
Aangemoedigd door het welslagen van de-eerste reis, rustten in 1598 ook 
Zeeuwse kooplieden schepen voor de tocht naar Oost-Indië uit. 

Het gevolg hiervan was, dat concurrentie ontstond en men begon te 
gevoelen, dat enige orde op de Oostindische handel moest worden gesteld. 
In 1602' werden de Amsterdamse en Zeeuwse handelslichamen in de 
Verenigde Oostindische Compagnie verenigd. 

Het hoofddoel van de met souvereiniteitsrechten uitgeruste V.O.C. 
was, bij de handel zoveel mogelijk winst te maken, en niet het brengen 

. van de Westerse beschaving. Het gehele bestuur van de V.O.C. beperkte 
zich tot onderzoek en ingrijpen, waar onvoldoende winst werd gemaakt. 

Bezien in het licht van de tegenwoordige tijd heersten in Oost~I.ndië 
onder de V.O.c. ontoelaatbare toestanden. Hierbij mag echter niet uit 
het oog worden verloren dat toentertijd over de gehele wereld - Europa 
niet uitgezonderd - het volk was overgeleverd aan de hebzucht en wiIIe
keur van de machthebbers. In die tijd had het harde regiem van de V.O.c., 
waarbij tenminste naar orde en rust werd gestreefd, nog zijn goede kanten 
voor de bevolking: vrede in een maatschappij die leed onder de oorlogs
zuchtige rivaliteit van het Oosterse feodalisme. Volgens Crawfurd, His
tory of the Indian archipelago, is tussen 1740 en 1800 de bevolking van 
het door de V.O.c. beheerste gebied verdriedubbeld. Clive Day, in The 
Dutch in Java, is dan ook van mening, dat dit het bestuur van de Com
pagnie tot ere strekt. 

In de 17e eeuw maakte de V.O.C. enorme winsten, hetgeen zeer veel 
tot de welvaart van Nederland heeft bijgedragen. In de tweede helft van 
de 18e eeuw begon de macht en het aanzien van de V.O.C. te dalen. 
Uit winstbejag werden lage salarissen betaald en werden de machts
middelen verwaarloosd. Bekwame en fatsoenlijke krachten stelden zich 
niet meer beschikbaar en de corruptie begon haar intrede te doen. Tussen 
1798 en 1800 werd de V.O.C. ontbonden en nam de Staat de door de 
Compagnie achtergelaten chaos over. 

Voor Nederland braken nu zorgelijke tijden aan. Toen het onder 
Franse heerschappij kwam, maakten de Britten - die met Frankrijk in 
oorlog waren - van de gelegenheid gebruik om de Nederlandse bezittingen 
te bezetten. 
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Nadat in 1813 de Fransen waren verslagen en Nederland zijn boeien 
had verbroken, werd in 1814 bepaald dat de Nederlandse bezittingen, met 
uitzondering van voornamelijk de Kaapkolonie en Ceylon, zouden worden 
teruggegeven "ter bevordering van het welzijn van de Nederlanden en om 
duurzaam blijk te geven van de vriendschap en de gehechtheid van Zijne 
Britse Majesteit tegenover het Huis van Oranje en de Hollandse Natie." 

Het was duidelijk, dat de Britten een sterk Nederland wensten als 
barrière tegen een eventuele aggressie van het continent uit. 

Bij de grondwet van 1815 werd het bestuur over de teruggegeven be
zittingen bij uitsluiting opgedragen aan de Koning. 

Na de teruggave van de Nederlandse bezittingen door de Britten brak 
het "koloniale tijdperk" aan. 

Onder Gouverneur-Generaal Van den Bosch werd in 1830 het z.g. 
cultuurstelsel ingevoerd, waarbij het gouvernement practisch als mono
polist-landheer optrad. In elk dorp moest nl. 1/5 deel van het land gereser
veerd worden voor het gouvernement. Zo werd Java, waar het gezag in 
hoofdzaak gevestigd was, één grote staatsonderneming. Voor Nederland 
betekende dit, dat het zo wankele budget eindelijk in evenwicht werd 
gebracht. 

Door het cultuurstelsel ontstonden echter tal van misbruiken: de opge
eiste oogst bleef niet beperkt tot 1/5 van het bebouwde land, terwijl de 
voor het levensonderhoud der bevolking noodzakelijke rijstproductie werd 
verwaarloosd voor de voor het gouvernement winstgevende koffie- en 
suikercultures. 

Een voordeel was, dat de bevolking tot werken werd gedwongen en 
dat grote ervaring met de verschillende cultures werd opgedaan. 

In Nederland begon echter de Volksvertegenwoordiging het onbillijke 
van het cultuurstelsel in te zien. Na 1863 werd dit dan ook geleidelijk 
afgeschaft. Met de agrarische wetgeving van 1870 werd de afschaffing 
van het cultuurstelsel voortgezet, terwijl tevens werd bepaald, dat het 
verboden was gronden van inheemsen te kopen. Wel konden nog niet in 
cultuur gebrachte gronden voor 75 jaar worden gepacht, terwijl door 
inheemsen onder gouvernementstoezicht bewerkte grond kon worden 
verhuurd. 

Deze maatregel is werkelijk een zegen voor de bevolking geweest. Zonder 
deze maatregel zou thans vrijwel alle bruikbare grond in vreemde 
handen zijn. 

Na 1870 - dus na het afschaffen van het monopolistische cultuur
stelsel - ontstonden grote landbouwondernemingen, waaronder een aan
tal met buitenlands kapitaal. Het zwaartepunt van de economische macht 
begon van het gouvernement naar het particuliere kapitaal te verschuiven; 
ook deed het Westerse productiesysteem zijn intrede. 

Tot dusver was het Nederlandse gezag hoofdzakelijk op Java gevestigd. 
Met de verschillende vorsten in de buitengewesten waren wel overeen
komsten gesloten, doch het gouvernement bemoeide zich niet met de interne 
zaken en het bestuur. Door de geringe Nederlandse bemoeienis stonden 
deze buitengewesten dan ook in alle opzichten ver achter bij Java. 

Door Gouverneur-Generaal Van Heutz werd hieraan in het begin van 
de 20ste eeuw een einde gemaakt. In enkele jaren tijds werd het Neder
landse bestuur over de gehele archipel uitgebreid. 
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Met de Nederlanders als cement werden de tientallen volkeren van de 
archipel tot één geheel, nl. Nederlands-Indië, verenigd. Het was het eer
lijke, verstandige Nederlandse bestuur dat deze eenheid tot stand bracht. 

In de troonrede van 1901 verklaarde Koningin Wilhelmina : "Als 
Christelijke mogendheid is Nederland verplicht, geheel het regeerings
beleid te doordringen van het besef, dat Nederland tegenover de bevolking 
dier gewesten eene zedelijke roeping heeft te vervullen ... " 

i i De welvaart ging met sprongen omhoog, eventuele tekorten op de be-
groting van Nederlands-Indië werden door Nederland aangevuld, m.a.w. 
met het "koloniale systeem" werd gebroken, Nederland putte uit Neder
lands-Indië geen directe voordelen meer. Gestadig ging de opbouw voort: 
wegen werden aangelegd, havens gebouwd en uitgebreid, nieuwe bedrijven 
werden gesticht enz. Het economische en openbare leven kreeg een steeds 
meer Westers aspect. 

Ten aanzien van het onderwijs kan nog worden vermeld, dat kinderen 
van alle rassen toegang hadden tot de Europese lagere, middelbare en 
hogere scholen. Rassenonderscheid werd dus in Nederlands-Indië niet 
gemaakt. Op het ogenblik zijn er nog tal van beschaafde, democratische 
landen, die zo ver nog niet. zijn. . , 

Waar gewerkt wordt, daar worden ook fouten gemaakt. 
Een grote fout is het geweest, dat het nationalisme dat omstreeks 1910 

vooral onder de intellectuelen opgang begon te maken, te veel aan banden 
werd gelegd, met als gevolg: te weinig zelfbestuur en te ver gaande 
bevoogding. 

In 1926 was de ontevredenheid hierover zo groot, dat op Java en later 
ook op Sumatra opstanden uitbraken en de Nederlands-Indische Regering 
gedwongen was een groot aantal personen te verbannen om de rust te 
herstellen. De Nederlanders die over kennis van zaken beschikten, wisten 

I echter dat het nationalisme niet kon worden uitgebannen. 
. Aan de andere kant zou een te grote toegevendheid echter tot een 
chaos hebben geleid. 

Het is te betreuren dat de Nederlandse Regering zich in deze jaren op 
een te eng standpunt heeft gesteld en, de gulden middenweg niet heeft 
kunnen vinden. 

Niemand zal echter kunnen ontkennen dat de Nederlanders orde en 
welvaart hebben geschapen en dat Nederlands-Indië een voorbeeld was 
voor alle omringende landen. 

Een leger, ter sterkte van ongeveer 36000 man, hoofdzakelijk uit Indo
nesÎërs bestaande, had weinig moeite om zijn primaire taak, nI. het hand
haven van orde en rust, te vervullen. 

B. De Japanne.se bezetting. 
Onmiddellijk na het Japannese bombardement op Pearl Harbor in 

December 1941 verklaarde Nederland de oorlog aan Japan. 
Voornamelijk door gebrek aan snelle' krachtige steun van de bondge

noten was voor Nederlands-Indië het pleit op 9 Maart 1942 beslecht: nadat 
de Nederlandse zee- en luchtstrijdkrachten heldhaftig tegenstand hadden 
geboden en practisch waren vernietigd, moest ook het leger voor de 
Japannese overmacht buigen en capituleren. 

De Japannese bezetting bracht onnoemelijk leed over Indonesië. De 



, DE ROL, WELKE NEDERLAND IN INDONESIË HEEFT VERVULD 
t t 

233 

Europeanen werden op de meest wrede wijze behandeld en moesten zich 
de ene vernedering na de andere laten welgevallen. De J apannezen lieten 
geen middelen onbeproefd om het Westerse prestige afbreuk te doen. Máar 
ook het Indonesische volk kreeg de harde hand van de bezetter te voelen. 
Zo werden o.m. duizenden en nog eens duizenden gedwongen, buiten 
hun land onder de meest kommervolle omstandigheden werkzaamheden 
vöor de Japannezen te verrichten. Een groot aantal hiervan heeft Indonesië 
nimmer teruggezien. I.n de Japannese houding ten opzichte van de Indo
nesiërs kwam verandering toen de oorlog in een voor Japan ongunstige 
zin DegQn te verlopen. . 

Met enige Indonesische leiders werd contact gezocht om deel te nemen 
in het bestuur, terwijl bovendien in de toekomst onafhankelijkheid werd 
toegezegd. Ook werden op verschillende plaatsen. Indonesische jongelieden 
in de wapenhandel geoefend om als "heiho" hulpdiensten' voor het leger 
te verrichten. Op 28 Mei 1945 werd op Java een comité ter voorbereiding 
van de onafhankelijkheid geïnstalleerd, van welk comité Soekamo en 
Hatta de leiders waren. 

Op 7 Augustus 1945 gaf de maarschalk Terauchi te Saigon een pro
clamatie uit, waarbij aangekondigd werd dat het Indonesische volk als 
onafhankelijke natie een schakel zou vormen in de keten der (Japannese) 
gemeenschappelijke welvaartssfeer. De dag daarop werden Soekarno en 
Hatta naar Saigon opgeroepen, klaarblijkelijk om hun instructie nog op 
het laatste moment vóór de komende capitulatie in ontvangst te nemen. 

Toch bleef bij de officiële Japannese autoriteitèn nog een duidelijke 
aarzeling bestaan, die ook de beide Indonesische voormannen bevangen 
hield. . 

Op 15 Augustus 1945 werden laatstgenoemden door een aantal leden 
van een nationalistische jongeren-organisatie ontvoerd en eerst naar 
Batavia teruggebracht, toen zij bereid waren de onafhankelijkheid van 
Indonesië te proclameren. 

De poging van het Japannese hoofdkwartier, deze proclamatie te ver
hinderen, werd zo onvolledig uitgevoerd, dat zij in werkelijkheid geen 
effect had. 

C. Het ontstaan van de Republiek Indonesia. 
Na de bovengenoemde op 17 Augustus--l~H5 uitgevaardigde proclamatie 

kreeg de door een aantal jongeren georganiseerde beweging, eerst op 
Java en later ook elders, een verzamelpunt in de Republiek met haar rood
witte vlag. Het uitblijven van de geallieerde strijdkrachten, die het gezag 
van de Japannese militairen konden overnemen, verschafte de nieuwe Repu
bliek de gelegenheid, zich steeds verder in te graven en door het uitoefenen 
van terreur en het plegen van gewelddaden bij het overgrote deel der 
goedwillende bevolking de schrik er in te brengen ten einde haar van 
samenwerking met de Hollanders af te houden. 

Nederland zelf stond machteloos. Niet alleen was overeengekomen, 
dat de Britten na het herstellen van orde en rust het bestuur aan de 
Nederlanders zouden overdragen, maar bovendien verbood de Britse 
opperbevelhebber, dat de Nederlandse militairen de krijgsgevangenkampen 
zouden verlaten. Daarenboven werden Nederlandse troepen, welke in 
September 1945 op weg naar Indonesië waren, op Malakka vastgehouden. 



234 L. SCHOTBORGH 

Eerst op 29 September 1945 kwam het eerste zwakke Britse detachement 
te Batavia aan en tot hun grote schrik moesten de Nederlanders ver
nemen, dat de Britse bevelhebber bij het binnentrekken had verklaard, 
dat hij de Republikeinse partijleiders zou verzoeken, hem in de uitoefe
ning van zijn taak te steunen en dat de Republikeinse autoriteiten verant
woordelijk zouden blijven voor het bestuur van de gebieden onder hun 
controle. 

Hiermede was door de Britten practisch de Republiek als een rege
ringsorganisatie erkend en werd de overeenkomst waarbij het bestuur 
aan de Nederlanders zou worden overgedragen, éénzijdig te niet gedaan. 

En hiermede was het probleem tussen Nederland en Indonesië, waaruit 
zoveel ellende zou voortvloeien, geschapen. 

D. De doelstellingen van de door de Nederlanders ingçzette politiële 
aCties. 

In het voorgaande werd reeds vermeld, dat Soekarno door een aantal 
jonge nationalisten werd gedwongen de Republiek Indonesia uitte roepen. 
Te Djocja werd een nationaal comité gevormd, dat zou fungeren als voor
lopig parlement. 

Gebruik makende van het gezagsvacuum begonnen terroristische benden 
de wegen onveilig te maken. Weliswaar arriveerden tenslotte zwakke 
Britse en Brits-Indische troepen (de Nederlandse troepen werden tot 
Maart 1946 in Malakka vastgehouden), maar het -vacuum had te lang 
be~taan. Ontvoering, plundering en moord warèn aan de orde van de dag; 
zelfs interneringskampen, waarin zich vrouwen en kinderen bevonden, 
werden aangevallen. De berichten die Nederland bereikten, waren vaag 
en verward. Men beschouwde de uitroeping van de Republiek als een 
laatste zet van de Japannezen op hun Groot-Aziatische schaakbord. 

Reeds geruime tijd had het rechtmatig streven der Indonesiërs naar 
een nationaal bestaan erkenning gevonden. Daar was bovendien nog de 
op 7 December 1942 door Koningin Wilhelmina uitgesproken rede, waarbij 
het Koninkrijk gezien werd als een deélgenootschap van Nederland, N e
derlands-Indië, Suriname en Curaçao, ieder steunend op eigen kracht doch 
met de wil elkaar bij te staan. Na de capitulatie van Japan werd in Indo
nesië over het algemeen een evolutie en geen revolutie verwacht en was 
het zeer begrijpelijk, dat men afwijzend stond tegenover een Republiek, 
die men als van Japannese makelij beschouwde. 

Op aandrang van de Britten, die door gebrek aan troepen slechts enkele 
hoofdplaatsen hadden bezet, werden met veel tegenzin eind October 1945 
de onderhandelingen tussen Nederland en de Republiek geopend. De te 
Djocja gevestigde Republikeinse Regering bestond naast weldenkende en 
reële mensen helaas ook voor een deel uit collaborateurs en avonturiers. 

Tegen het einde van 1946 verlieten de laatste Britse troepen Indonesië 
en werden alle bezettingen door de Nederlanders overgenomen. 

De Britse erfenis was niet fraai: slechts enkele hoofdplaatsen en de 
omgeving daarvan waren bezet, terwijl daaromheen talrijke benden 
opereerden. Er bestond wel een wapenstilstandsovereenkomst, doch de 
discipline van de tegenpartij was van dien aard, dat hiervan weinig terecht 
kwam. De Nederlanders waren na het vertrek van de Britten eindelijk 
baas in eigen huis, tenminste dat dachten zij toen nog. 
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Na moeizaam onderhandelen kwam eindelijk in Maart 1947 de overeen
komst van Linggadjati tot stand. Over de interpretatie van de overeen
komst ontstonden echter moeilijkheden en toen in Juni d.a.v. een Neder
landse commissie Djocja bezocht, kon deze niet veel goeds rapporteren. 
Het Republikeinse centrum te Djocja was te lang afgesloten geweest en . 
leefde zowel ten aanzien van de werkelijke betekenis der Republiek als 
van de aan Nederland toegeschreven bedoelingen in een zo onwezenlijke 
sfeer, dat een w~erzijds verstaan haast niet viel te verwachten. 

De grootste hinderpaal voor het slagen van de onderhamlelingen werd 
echter gevormd door de "machtsmiddelen" van de Republiek. Deze sticht
ten overal waar zij verschenen onrust en beroering en in hun oog waren 
de wapenstilstandsovereenkomsten vodjes papier. De demarcatielijnen 
welke na veel moeilijkheden tussen het Nederlandse en Republikeinse 
gebied waren vastgesteld, werden herhaaldelijk door de' Republikeinse 
"strijdkrachten" overschreden om terreur uit te oefenen en te plunderen. 

Ook zonder kaart waren deze demarcatielijnen gemakkelijk te vinden: 
waar de bevolking behoorlijk gekleed ging, de velden bewerkt waren en 
welvaart heerste, was het door de Nederlanders gecontroleerde gebied. 
Waar deze verschijnselen niet waren waar te nemen, daar heerste de 
Republiek. 

Ook de Nederlandse soldaten namen deze verschijnselen waar. Deze 
militairen hadden zo juist het Duitse juk afgeworpen en gingen voor het 
grootste deel met zeer gemengde geyoelens naar Indonesië, waar zij, 
zoals de propaganda het noemde, "een ander volk moesten knechten." \ 
Toen zij echter de methoden van de tegenpartij leerden kennen, waren 
deze soldaten binnen één week van dit denkbeeld genezen, gevoelden zij 
zich de beschermers van de goedwillende bevolking en zagen zij er reik
halzend naar uit ook de mensen "aan de overkant" van terreur en 
armoede te verlossen. Dit is de reden dat de Nederlandse soldaten, die uit 
eigen ondervinding wisten wat het was geknecht te worden, ver van huis 
en in een voor hen vreemd land, tot het laatste toe gedisciplineerd hun 
plicht hebben gedaan. 

De verhouding van het Republikeinse leger tot de Regering wordt het 
best geschetst door de volgende zinnen uit een nota van Republikeinse 
herkomst: 

"Men moet het Republikeinse leger niet beschouwen als een machts
orgaan van de Regering. De Republikeinse Regering bezit generlei tac
tische macht over het leger en is dus niet in staat de legermacht overeen
komstig haar politiek in te zetten. Het leger heeft eigen inzichten en 
handelt naar eigen goeddunken. Dit komt niet door de positie van reaction
naire elementen in de verschillende staven, maar door het feit dat de 
vechtende eenheden zich zelden disciplinair hebben gehouden aan de 
instructies uit Djocja. 

Nog slechter is het gesteld met de semi-militaire organisaties, die vaak 
in staat zijn de besluiten van het Hoofdkwartier eenvoudig te torpederen. 
Een en ander is verklaarbaar door de historische ontwikkeling van het 
leger. Dit bestond in 1945 uit inderhaast opgeroepen Indonesiërs die 
door de Japannezen in de wapenhandel waren geQefend,. voorts voormalige 
soldaten van het Koloniale Leger en jongeren uit de revolutionnaire be
weging. Deze heterogeniteit veroorzaakt het feit, dat elke legerafdeling 
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naar eigen inzicht handelt in overeenstemming met de locale situatie, 
zonder coördinatie, zonder uniforme discipline. Elke soldaat kiest zijn 
eigen regiment, divisie en ook zijn eigen commandant. Elke legerafdeling 
zorgt voor haar eigen financiën, kazernering, uitrusting enz. In het leger 
worden aangetroffen officieren met ministeriële dan wel presidentiële 
aanstellingen; daarnaast worden officieren benoemd door divisiecomman
danten en de legercommandant persoonlijk. Deze benoemingen veroorzaken 
wrijving in het leger en tussen leger, officieuze strijdorganisaties en 
ambtenarij. 

Zij, die het . leger wensen te reorganiseren, zijn niet veilig voor de 
wraak van hen, die van deze reorganisatie de dupe zouden worden. Be
halve de Republiek en de politieke groeperingen beschikken ook vele 
centrale en locale grootheden over een eigen lijfwacht of knokploeg." 

Het behoeft geen nader betoog, dat onder deze omstandigheden op een 
loyale naleving van gesloten overeenkomsten niet viel te rekenen. Eerst 
wanneer met de kwade elementen, welke de Republiek beheersten en 
waartegen zij zelf machteloos was, werd afgerekend, zou orde en rust en 
daardoor een vruchtbare sfeer voor onderhandelingen ontstaan. 

De door de Nederlanders op 20 Juli 1947 ingezette actie was dan ook 
niet tegen het Indonesische volk gericht, doch beoogde uitsluitend een 
politieel optreden tegen de kwade eJementen. 
~ politiële actie werd ingezet om de goedwillenden tegen de kwade 

elementen in bescherming te nemen. De Nederlandse soldaten wisten dit 
en hebben zich dienovereenkomstig gedragen. 

Bij deze actie werd - zoals was te verwachten - practisch geen tegen
stand ondervonden en vrijwel overal werden de Nederlandse troepen met 
vreugde begroet. Uit. een militair oogpunt was deze actie een groot succes. 
Politiek werd Nederland echter verslagen, toen de Verenigde Naties in
grepen en de opmars onder de rook van Djocja moest worden gestaakt. 

De uiteengeslagen Indonesische legeronderdelen verzamelden zich op
nieuw en aangemoedigd door het in de Veiligheidsraad behaalde politieke 
succes begonnen zij het spelletje van terreur van voren af aan. Ontvoe
ringen en moorden op lieden die de Nederlanders een goed hart toe
droegen, waren aan de orde van de dag. 

Het was onder deze omstandigheden niet te verwonderen dat de 
betrekkingen tussen Nederland en Indonesië hoe langer hoe slechter 
werden. Toch kwam op 17 Januari 1948 op het Amerikaanse schip de 
"Renville" een nieuwe overeenkomst tussen Nederland en Indonesië tot 
stand, Hierbij werd bepaald dat Nederland de souvereiniteit over geheel 
Nederlands-Indië zou behouden totdat na een bepaalde tijdsruimte deze 
souvereiniteit aan de Verenigde Staten van Indonesië zou worden over
gedragen. De· status van de Republiek Indonesië zou die zijn van een 
deelstaat; temidden van andere deelstaten binnen . de Verenigde Staten 
van Indonesië. Vrijwel onmiddellijk na het tekenen van de overeenkomst 

, rezen moeilijkheden omdat door enige leden van de Commissie van Goede 
Diensten enkele punten mondeling werden "verduidelijkt", waardoor de 
oorspronkelijke betekenis verloren ging. 

Zo zou tot de totstandkoming van de Verenigde Staten van Indonesië 
de Republiek blijven wat zij was. Dus geen afstand van souvereiniteit aan 
Nederland, wel een eigen leger, financiën e.d. 
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De Nederlandse en Indonesische standpunten kwamen hoe langer hoe 
verder uit elkaar te liggen en met toenemende zekerheid kon worden 
verwacht, dat verdere onderhandelingen zouden doodlopen. Daar de meer
derheid der Commissie van Goede Diensten van de Verenigde Naties blind 
bleef voor de ontoereikendheid van het Republikeinse bewind, was van 
die zijde geen druk te verwachten om de bezadigde elementen steun te 
verlenen. Integendeel, vooral het Amerikaanse lid van de Commissie 
kwam steeds meer tot de overtuiging, dat een dreigende communistische· 
overheersing van het Republikeinse gebied alleen door de meest vèrgaande 
concessies zou kunnen worden bezworen. Zo schaarde de Commissie zich 
steeds achter de Republikeinse protesten tegen de voortgaande staatkun
dige ontwikkeling in de· door de Nederlanders gecontroleerde gebieden, 
terwijl juist die ontwikkeling het sprekende bewijs was voor het falen van 
de Republiek, omdat zij zich ondanks voortdurende bedreiging en terreur 
toch voltrok. De talrijke militaire waarnemers van de Verenigde Naties, 
die de zwerm van vreemdelingen die zich met het "geval" bemoeiden, 
aanzienlijk kwamen vergroten, vormden een zeer heterogeen gezelschap 
met zeer uiteenlopende opvattingen en bedoelingen. Bepaalde desktUldig
heid op Indonesisch terrein was bij het gehele gezelschap nauwelijks 
aanwezig. 

De terreurdaden en bestandsschendingen namen onder het oog van de 
militaire waarnemers hand over hand toe en het bleek ten duidelijkste, 
dat de Republiek nog steeds niet het minste gezag had over haar eigen 
machtsmiddelen. Ten einde raad besloot Nederland voor een tweede maal 
tot een politieel optreden, wederom met het oogmerk in het Republikeinse 
gebied de kwade elementen uit te schakelen. 

Eind December 1948 werd deze tweede politiële actie ingezet,· waarbij 
Djocja - het centrum van de kunstmatiK gekweekte haat tegen de Neder
landers - binnen enkele uren werd ingenomen. V r.ijwel de gehele 
Republikeinse Regering werd zonder slag of stoot gevangen genomen en 
geleidelijk werd het gehele Republikeinse gebied bezet. 

Hoewel het Nederlandse politiële optrèden een groot succes was, leed 
Nederland opnieuw een politieke nederlaag. Wederom werden de goede 
bedoelingen van dit land miskend : he~ij verkeerd voorgelicht, hetzij blind 
voor de werkelijkheid grepen de Verenigde Naties opnieuw in. 

De gevangen genomen en naar Sumatra overgebrachte Republikeinse -
Regering moest in vrijheid worden gesteld en naar Djocja teruggebracht. 
Hierdoor begon het Nederlandse prestige, dat door het grote succes 
van de tweede politiële actie bij de bevolking aanmerkelijk gestegen was, 
weer te dalen. 

De Nederlanders bego.nnen het·vertrouwen, dat het overgrote deel van 
de Indonesiërs in hen had gesteld, door het toegeven aan de eisen van de 
Verenigde Naties, te verliezen. Men gevoelde dat de Republiek de strijd 
politiek had gewonnen. Zonder steun en medewerking van de bevolking, 
die nu begon te voelen dat de door de Verenigde Naties uitgeoefende druk 
tot het vertrek van de Nederlanders zou leiden, werd het moeilijker en 
moeilijker de vijandelijke benden op te sporen. 

Op last van de Verenigde Naties moest Djocja worden ontruimd. Dit 
was het begin van het einde. 

Bij de in Den Haag gehouden Ronde Tafel Conferentie werd besloten 
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op korte termijn de souvereiniteit over het gehele voormalige N ederlands
Indië (met uitzondering van Nieuw:'Guinea, waarover later zou worden 
beslist) over te dragen. 

E. De Souvereiniteitsoverdracht. 
Op 27 December 1949 werd de souvereiniteit aan de Verenigde Staten 

van Indonesia overgedragen. De nieuwe Republiek stond voor de schier 
onmenselijke taak, met de geringe ervaring die zij had, het ingewikkelde 
bestuursapparaat over te nemen. Het ergste was nog wel, dat onvoldoende 
betrouwbare machtsmiddelen beschikbaar waren. 

Een van de eerste daden van de Republiek was de federatie, dus de 
deelstaten, op te heffen en één "eenheidsstaat" op te richten, waarbij het 
zelfbeschikkingsrecht van de minderheden - bij de Ronde Tafel Confe
rentie erkend - geweld werd aangedaan. Hierdoor ontstond weldra in 
de gebieden buiten Java reeds aanstonds het gevoel "gejavaniseerd" te 
worden, hetgeen aanleiding tot ongeregeldheden en moeilijkheden gaf. 

Na de souvereiniteitsoverdracht bleef de United Nations Commission 
for lndonesia belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen 
vastgesteld bij de Ronde Tafel Conferentie. De nieuwe Republiek heeft 
echter nimmer enige inmenging van deze commissie geduld. Deze com
missie had goed meegeholpen een snelle onafhankelijkheid voor Indonesië 
te bewerkstelligen en kon nu beter zo spoedig mogelijk verdwijnen. Met 
het zèlfbeschikkingsrecht voor de minderheden heeft de commissie - hoewel 
hierom werd verzocht - zich uit vrees voor moeilijkheden met de jonge 
Republiek nimmer ingelaten. De tragedie van Ambon is hiervan het ge-
volg geweest. , 

De rol van Nederland in Indonesië is uitgespeeld. Wel zijn beide landen 
nog door een Unie, waarvan Koningin Juliana het Hoofd is, verbonden, 
doch in werkelijkheid bestaat deze Unie slechts op papier. 

F. Slotbeschouwing. 
Het advies van de kenners van land en volk van het voormalige N eder

lands-Indië, Indonesië langs lijnen van geleidelijkheid onafhankelijkheid 
te doen verkrijgen, is in de wind geslagen. Gaarne zouden deze kenners 
van Indië na de souvereiniteitsoverdracht hebben willen erkennen, dat zij 
ongelijk hadden gehad en dat Indonesië reeds rijp was voor zelfbestuur. 
Zij hebben dit ongelijk helaas niet kunnen erkennen: het aantal bekwame 
Indonesische leiders bleek niet alleen te gering, maar ook het volk bleek 
nog onvoldoende inzicht te hebben om de door intensieve propaganda 
voorgespiegelde vrijheid te begrijpen. 

De meesten grepen deze "vrijheid" aan om te doen en te laten wat zij 
wilden. Door gebrek aan goede leiding en het gemis aan betrouwbare 
machtsmiddelen ontaardde deze vrijheid in ongebondenheid, waardoor 
chaotische toestanden zijn gaan heersen. 

Het allerergste doet zich momenteel in Indonesië wel het gemis aan een 
sterk, betrouwbaar machtsmiddel gevoelen. Na de souvereiniteitso'Ver
dracht werd getracht zo snel mogelijk een betrouwbare krijgsmacht op te 
bouwen. Een Nederlandse Militaire Missie zou hierbij advies geven, terwijl 
het voorts in de bedoeling lag gewezen militairen van het Koninklijk 
Nederlands-Indonesisch Leger voor hèt vervullen van belangrijke functies' 
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bij het nieuwe Republikeinse leger in te schakelen. Deze reorganisatie viel 
echter niet in de smaak· bij de "revolutionnaire strijdkrachten" van de 
Republiek. Dit waren de z.g. "idealistische vrijheidsstrijders". 

Zij hadden de strijd tegen de Nederlanders gevoerd, zij wensten - dik
wijls zonder de minste militaire scholing - nu de belangrijkste plaats in 
het nieuwe leger in te nemen. Blijkbaar werd nu het eigen belang boven 
de idealen gesteld. 

De minister van Defensie die de reorganisatie toch in de door hem uit
gestippelde richting - het vormen van een betrouwbare krijgsmacht door 
het inschakelen van bekwaam personeel - wilde doorzetten, moest af
treden. Ook na de souvereiniteitsoverdracht is de verhouding tussen N eder
land en Indonesië er niet beter op geworden. Integendeel, vermoedelijk 
uit spijt dat de zaken in Indonesië met de dag slechter gingen, werd deze 
gang van zaken door een aantal Indonesische leiders aan de Nederlanders 
in de schoenen geschoven. 

De Nederlanders worden door deze leiders - en zeker niet door de 
bevolking, die nu wel beter weet - nog steeds als staatsvijand no 1 
gebrandmerkt. 
. Beide landen, die in het verleden zoveel aan elkaar hebben gehad, drijven 
steeds verder uit elkaar. 

Nederland is groot geworden door Indonesië. Indonesië kan igroot 
worden met Nederland. . 

Het is te hopen, dat de sentimenten zo spoedig mogelijk overboord 
worden gezet en dat beide landen, die elkaar zo nodig hebben, elkaar ook 
zullen terugvinden - om opnieuw iets groots tot stand te brengen. 

Bronvermelding : 
1. Dr H. J. v. Mook, Indonesië, Nederland en d~ Wereld. 
2. Nederlands-Indië, uitgegeven door het Kantoor voor Volkslectuur 

te Batavia. 
3. Indonesië, chronologisch documentair/overzicht, samengesteld door 

Mr J. A. Mommersteeg, redacteur van Keesings Historisch Archief. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

Een van de slagzinnen in een deel van de Amerikaanse journalistiek 
luidt, dat het nieuws bij voorkeur plaatselijk van karakter is. Daarmede 
bedoelt men te zeggen, dat de grootste belangstelling pleegt uit te gaan 
naar het nieuws uit eigen, vaak kleine omgeving. Men behoeft et de 
meeste buitenlandse kranten maar op na te slaan, om te zien tot welke 
gevolgen het hanteren van deze slagzin l~idt. Wie uit deze kranten iets 
van het wereldgebeuren wil leren kennen, komt bedrogen uit. Het lijkt 
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wel, of de wereld al vergaan is behoudens het hoekje waar -het betrok
ken blad verschijnt. 

Deze slagzin heeft intussen de afgelopen maanden wel een zeer zware 
dobber gehad. Want het nieuws was bepaald niet plaatselijk van karak
ter en kranten die anders het binnenlandse nieuws voorop plachten te 
zetten hadden het ditmaal niet gemakkelijk. Daartegenover moet het bin
nenlands overzicht ditmaal nog wel bescheidener uitvallen dan anders. 
Waarom ook dat nieuws proporties te geven, die het uit zichzelf niet 
bezit? Trouwens, de bescheiden behandeling lokt temeer aan, waar het 
overzicht van dat dan zo belangrijke buitenlandse nieuws aan zulk een 
betrouwbaar adviseur is toegewezen. 

Inderdaad, tegenover de gebeurtenissen in het buitenland (de kroning 
in Engeland,· de dralende wapenstilstand in Korea, de besprekingen tussen 
de Westerse mog~dheden en vooral: de klaarblijkelijke spanningen 
achter het ijzeren gordijn, waar zovele volkeren de hunkering naar de 
vrijheid niet langer kunnen bedwingen), tegenover dit alles lijken deze 
maanden voor ons eigen land wel de maanden der kleine dingen. 

Maar welk een rijkdom ligt daar al niet in I We mochten weer onze 
jaarvergaderingen en onze bondsdagen houden zonder tal. Er was de 
jaarlijkse vlaggetjesdag en we aten weer de Hollandse nieuwe. We moch
ten weer eens naar de stembus: ditmaal voor de gemeenteraden, en de beide 
Kamers der Staten-Generaal spraken weer het nodige ( en soms meer 
dan dat) af. Voor rampen van grotere omvang werden we gespaard en 
niets belette zovelen onder ons plannen te maken voor de vacantie, soms 
dicht bij honk, vaak heel ver weg. 

Schrijf daar nu maar eens wat over I Er zit in deze tijd, die zo zijn 
eigen maatstaven' heeft van wat belangrijk is, eigenlijk niets meer in. 
Maar toch, hoe dankbaar stemt het, juist dit eenvoudige te mogen regis
treren als evenzovele bewijzen van de rust, die nog ons deel is, en van 
de vrede, die ons nog dagelijks wordt geschonken. 

Neem nu die bondsdagen. Het ontbreekt ons volk bepaald niet aan 
vergaderingen. Ieder krijgt zijn portie, maar de verslaggever krijgt ze 
allemaal. En hij zorgt ( is het mededeelzaamheid of is h!!t wraak ?), dat 
wij ze daarom ook allemaal krijgen (in de krant dan). Er zijn ..,.-- het 
kan niet anders bij zo rijke overvloed - jubileumvergaderingen bij, soms 
alleen maar een lustrum, maar een enkele keer ontbreekt het zilver niet 
of zelfs het goud. 

Wij noemen ze niet, omdat we weten dat we er altijd nog meer ver
geten. Maar met twee uitzonderingen wiHen we de regel bevestigen. De 
eerste betreft het aloude Patrimonium, de organisátie waaraan laatstelijk de 
naam van Smeenk zo nauw verbonden is. Waarom het te verhelen? Het 
vlotte sinds geruime tij d met deze vereniging niet zoals zij het verdiende. Nu 
is de opzet wat gewijzigd en is de werkwijze wat vernieuwd en eigenlijk 
zijn we allen van harte bereid, er het beste van te hopen. Want we 
mogen het vergaderbezoek dan wel eens wat moe worden, Patrimonium 
beschouwen we onder dit legio aan organisaties toch een beetje als, nu 
ja, als "der vaderen erfdeel". En daarvoor willen we nog wel een zwak 
hebben. 

De tweede uitzondering betreft de Vrije Universiteit. In .een politiek 
orgaan als dit mag stellig niet ontbreken een verheugende mededeling, 
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gedaan op de jongste jaarvergadering der vereniging, waarvan deze uni
versiteit uitgaat. De mededeling was overigens tweeërlei. Er zal een be
gin worden gemaakt met het onderwijs in enkele moderne talen, en dan: 
er komt een begin aan het onderwijs in de politieke wetenschappen. Wie 
zou het belang van deze laatste mededeling in het bijzonder niet inzien!. 

De dagen zijn voorbij, waarin het gros van de politieke functies eigen
lijk nauwelijks meer was dan een particuliere liefhebberij, waarbij men 
wel zo'n beetje kon freewheelen op zijn intuïtie. De intuïtie kan niet 
gemist, maar de kundige aanpak, kortom: de wetenschap al evenmin. 
Elders heeft men al getoond, dat te beseffen. Eenmaal deze weg opgaande 
zal de Vrije Universiteit, die nu eenmaal zevenmijlslaarzen schijnt te 
hebben aangetrokken, heel spoedig alle schade willen inhalen. 

Over schade gesproken. Daarmede zijn we dan al terecht gekomen 
bij enkele onderwerpen, die ook in deze windstille maanden op het bin
nenlandse erf vermelding verdienen. De Regering heeft enige plannen 
bekend gemaakt met betrekking tot de vergoeding van de rampschade, 
onstaan bij de overstromingen. Een rijksaandeel van f 800 millioen in 
de schade werd in het uitzicht gesteld. Het is een groot bedrag, maar 
een totale vergoeding is het niet. Vandaar dat in Zeeland en Zuid-Hol
land de provinciale besturen wel deden horen, dat men daar teleurgesteld 
en niet tevreden is. 

Teleurstelling betekenden voor de protestants-christelijke partijen de 
uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen. Zij hadden tegenover de winst 
die P. v. d. A. en V.V.D. konden noteren, enige verlies te boeken. Nu ge
ven uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen minder houvast aan be
schouwingen dan met landelijke verkiezingen het geval is. Er spelen 
immers zo gemakkelijk factoren van plaatselijke of persoonlijke betekenis 
een woordje in mee. De candidaatstelling is, letten we op de partijen, ook 
niet overal gelijk. Daarom staken de beschouwingen ditmaal ook niet 
zo naar de diepte af als bij de andere verkiezingen wel gebruikelijk is. 
Wat intussen niet wegneemt, dat deze raadsverkiezingen, ook principieel 
bezien, terecht als belangrijk werden aangekondigd. Zij zijn ook daarom 
belangrijk, omdat het burgerschap toch met recht in eigen stad of 
eigen dorp aanvangt. Politieke belangstelling begint veelal met belangstel
ling voor de publieke zaak in eigen omgeving. En wie daarvoor de rechte 
belangstelling gewonnen heeft, welnu, voor hem is de stap naar de be
langstelling voor de pnlitiek in wijder verband geen grote meer. 

Verkiezingen kunnen een middel zijn om de belangstelling voor de 
publieke zaak te stimuleren. Dat is in onze dagen, die immers voor wat 
betreft de belangstelling veelszins een depressie vertonen, geen weelde. 
Daarom is het begrijpelijk, dat er hier en daar protest rees tegen het 
voornemen der Regering, te bevorderen dat voortaan verkiezingen voor 
raden en Staten in hetzelfde jaar zullen worden gehouden. Dat betekent 
inderdaad een vereenvoudiging in het systeem. Maar is het geen ver-· 
eenvoudiging, die tegelijk een verarming inhoudt? Zo toch krijgt de 
burger een kans minder om van zijn politieke belangstelling ook in het 
stemhokje te doen blijken. 

De politiek houdt zich in onze dagen bezig met veel en velerlei. Daar
van vertoonde het parlementaire werk in deze verslagperiode weer een 
enkel beeld. Twee onderwerpen willen we noemen, één uit de Eerste 
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Kamer en één uit de Tweede, onderwerpen, onderling wel zeer sterk ver
scheiden, maar beide toch wel in staat de aandacht te boeien. 

Minister Algera, die de verwachtingen, dat we in hem een bekwaam 
en kundig bewindsman zouden hebben, niet beschaamt, had zich te ver
weren - en hij deed het op knappe wijze - tegen een interpellatie, op
gezet om het befaamde lijntje Loolaan-Scheveningen van de onder
gang te redden. Interessante aspecten komen bij zulk een debat ter sprake. 
Zeker, op de Overheid rust een zekere vervoersplicht. Maar waar ligt de 
grens van deze plicht? Met andere woorden: in hoeverre is de Overheid 
gehouden, ook niet-voldoende-renderende lijnen gaande te houden? De 
minister voerde nog een treffend argument aan. Houdt de Overheid 
kunstmatig en met belastinggeld niet-renderende lijnen in het leven, dan 
schept zij wel een ongelijke positie voor wat betreft het particuliere ver
voersbedrijf. Prof. Molenaar betoonde zich een debater, die met kracht 
en vuur voor zijn lijn pleitte. Maar een meerderheid kon hij toch niet ach
ter zich verzamelen. 

De Tweede Kamer wijdde aandacht aan het nieuwe Burgerlijk Wet
boek, dat op stapel staat. Daarmede is het een wat eigenaardig geval. 
Want de Kamer ;>.:iet niet voor zich een ontwerp of een reeks van ont
werpen. Wat zij voor zich ziet is niet meer dan eert - overigens res
pectabele - reeds vraagpunten. Dat zit zo. De Regering heeft aan een 
uiterst bekwaam jurist, de Leidse hoogleraar-in-ruste Meyers, de samen
stelling van een nieuw Burgerlijk Wetboek opgedragen. Dat wordt dus 
een één-mans-ontwerp. Dit heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. 
De ontwerper heeft - het kan niet anders en het moet in hem worden ge
prezen - zijn eigen principiële kijk. 

Nu hechtte de Regering er waarde aan, niettemin de mening van de 
Tweede Kamer met betrekking tot een serie van onderwerpen te leren 
kennen. Zij had dan het gevoel, iets meer grond onder de voeten te 
hebben. Het blijft wankele grond, want de Kamer wil zich niet al te 
zeer gebonden weten. Toch wordt van haar gevraagd, hoe ze over de 
haar voorgelegde onderwerpen denkt, en dat is toch ook al een vorm 
van binding, al is het dan geen wettelijke. 

Tegen deze gang is verzet ontstaan, verzet dat alleszins begrijpelijk is. 
Waarom komt de Regering niet liever met wetsontwerpen? Dan toch 
weet de Kamer, waaraan zij toe is. Nu heeft zij het vreemde gevoel, 
zich niet te binden en toch niet geheel ongebonden te blijven. Dit heeft 
verscheidene Kamerleden een onbehaaglijk gevoel bezorgd. Wat het ons 
inmiddels ook bezorgde was een pakkend betoog van Prof. Gerbrandy, 
die, naast zijn grote bewondering voor de ontwerper Prof. Meyers, toch 
ook zijn reserve uitsprak tegenover diens principiële inzichten. Mèt ons 
heeft het niet weinigen verwonderd, dat hij deswege door de minister 
van Justitie, Mr Donker, nog wel op tamelijk scherpe wijze, werd be
kapitteld. Het kon bijna als· een bewijs gelden, dat hel! woord van Prof. 
Gerbrandy niet voor niets gesproken was. Intussen hebben de vraag
puntèn, . waarop de Kamer, nu ze haar eenmaal zijn voorgelegd, zich 
met ijver heeft opgeworpen, al enkele belangwekkende juridische dis
cussies ontketend. 

De politiek moge dan almeer een wetenschappelijke inslag krijgen en 
al groter deskundigheid gaan vergen, het mag worden gezegd, dat het 
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Nederlandse parlement er zich met grote opofferingen op .toelegt, heel 
de verscheidenheid van onderwerpen waarvoor het zich gesteld ziet te 
behandelen met toewijding - en soms zelfs iets te grote - ernst. Voor 
ons, die het van uit de verte pogen te volgen, moet dit een reden zijn 
tot vertrouwen en ook tot dankbaarheid. Want, om weer te keren tot 
ons bescheiden begin, kunnen ook niet kleine zaken groot zijn ? Zij wor
den het zeker, als zij de aandach~ krijgen die zij verdienen. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Op onze laatste A.R.J.O.S.-vergadering bespraken wij allerlei proble
men rond staat en overheid. Onvermijdelijk stuitten wij daarbij op het 
probleem: wanneer is een overheid wettig, wanneer moet een staat erkend 
worden. Voorbeelden te over werden genoemd: communistisch China, 
Rusland, Tsjecho-Slowakije, de Duitse bezettingsoverheid van 1940-1945, 
enz. 

Enerzijds werd gesteld, dat, als een Overheid, op welke wijze dan ook, 
eenmaal definitief de feitelijke macht over een land geheel in handen heeft 
gekregen, wij haar moeten erkennen als overheid in den zin van Romeinen 
13, en gehoorzamen, zolang ze geen door God verboden dingen van ons 
vraagt. Aan dit kriterium gemeten zouden dus Stalin c.s. in Rusland 
wettige overheid zijn, en hadden wij in normale dingen de Duitse auto
riteiten in ons land te gehoorzamen (verduistering enz.). 

Andererzijds was daar de mening, dat een groep die op onwettige wijze 
in een land de macht in handen heeft gekregen, ook al zou ze de feitelijke 
macht volkomen bezitten, nooit als overheid erkend mag worden, en dus 
ook nooit, op geen enkel punt gehoorzaamd behoeft te worden, en zelfs 
mag worden. Aan dit kriterium gemeten zijn dus Stalin, Mao tse Tung, 
Gottwald 1) enz. en waren Hitler c.s. geen wettige overheid en is verzet 
daartegen tot in den dood toe hoogste plicht, en verzaking van die plicht 
zelfs verraad in sommige gevallen. Vermeldenswaard is, dat de sterkste 
verdedigers van dit standpunt in den oorlog deel uitmaakten van knok
ploegen. Overigens hebben ook verdedigers vanhet andere standpunt hun 
aandeel in het verzet gehad, zij het niet in de knokploegen. 

De discussie was zeer breedvoerig, doch kwam niet tot een bevredigend 
einde. Zoudt U· nu zo vriendelijk willen zijn, over deze kwestie ons uit
voel:ig Uw "licht" te verschaffen? Wij zien Uw antwoord niet belang
stelling tegemoet, in de hoop dat het althans kan bijdragen tot een beter 
inzicht in deze moeilijke kwestie, waarbij naar sommiger mening ook het 
probleem van Gods toelaten van allerlei kwaad en de positie van satan 
in deze wereld ten nauwste betrokken is. 

1) Toen dit advies werd gevraagd, en ook toen het werd uitgebracht, waren dit 
nog de machthebbers in de communistische staten. 
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ANTWOORD: 

De vraag naar Gods toelating, in het algemeen die naar de "leiding 
Gods", kan niet ons uitgangspunt zijn bij het bepalen van onze houding 
jegens een overheid welke de haar gestelde grenzen harer bevoegdheid te 
buiten gaat, of jegens een bezetter. Gods leiding vloeit voort uit Zijn 
verborgen Raad. Wij zullen steeds bedenken, dat de verborgen dingen zijn 
voor den Here, onzen God, maar de geopenbaarde voor ons en onze 
kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van Zijn aan ons geopen
baarde wet volbrengen (Deut. 29 : 29). Met Gods leiding valt dan ook 
niets goed te praten en zij biedt ons ook geen houvast om te weten, of we 
iets waartegen we ons overigens zouden kunnen verzetten, hebben te 
dulden of te dragen. In Zijn leiding van het leven van volkeren en mensen 
schakelt God steeds den mens en diens verantwoordelijkheid in. Onder die 
verantwoordelijkheid komt de mens ook nooit uit. 

Het gaat altijd om onze opdracht en onze roeping. En daarbij hebben 
wij te letten op en gehoorzaam te zijn aan de Wet Gods. 

Dat wil niet zeggen: aan enkele of aan vele Bijbelteksten en -gedeelten, 
door ons in het verband van een systematische leer gezet. Waarbij we dan, 
wanneer er geen "uitgedrukt Schriftwoord" beschikbaar is, de zaak nu 
maar ter beslissing laten van ons verstand of van ons geweten, of haar 
zelfs maar in het midden laten. 

Gods Wet gaat over alles. Wij vinden haar niet alleen in de Schriftuur, 
maar ook - zie art. 2 N.G.B. - in de natuur, in de ganse tijdelijke 
werkelijkheid, zij het dat wij dat boek der natuur slechts recht kunnen 
lezen bij het licht der Schrift, welke ons daartoe in het centrum van ons 
bestaan, in ons hart, moet hebben aangegrepen en bekeerd. Wij moeten, 
gelijk is gezegd, bij het lezen van het boek der natuur den bril der Schrift 
op hebben, en terecht is daaraan dan nog toegevoegd, dat wij maar al te 
zeer geneigd zijn, het boek op zijn kop te leggen en den bril te laten 
beslaan, door onze gedachten over de Schrift te laten heersen in plaats 
van die onder het Woord Gods gevangen te geven. Maar wanneer wij 
in gelovige gehoorzaamheid de tijdelijke werkelijkheid doorvorsen, dan 
zullen wij daarin ook gezegend worden en Gods Wet, die ons ook in 
haar is geopenbaard, klaar leren verstaan. 

Wij krijgen dan inzicht in de door God in de Schepping gelegde, in den 
tijd onveranderlijke structuur(wet) der tijdelijke werkelijkheid, welke Hij 
handhaaft tegen alle menselijke eigenwijsheid welke die wetten tracht 
om te buigen en tegen alle menselijke overtreding dier wetten in. 

Zo hebben wij ook gelovig te speuren naar de van Godswege gestelde 
structuur van staat, volk en overheid. 

Met een al te simpele verwijzing naar Schriftplaatsen als Matth. 22 : 21 
(Marc. 12 : 17, Luc. 20 : 25), Hand. 5 : 29 en Rom. 13 : 1-7 komen wij 
daarbij niet ver, al zal zo dadelijk blijken, dat met name in de laatste 
pericoop belangrijke gegevens liggen voor het onderkennen van de struc
tuur van den staat en van het overheidsgezag en aangaande den plicht 
tot erkenning daarvan. 

Nog een mogelijke opmerking dient bij voorbaat beantwoord: Het is 
een geloofszekerheid, dat ons gelovig vorsen, bij het licht van Gods Woord, 
ons zal voeren tot de onderkenning van de structuren dèr werkelijkheid, 
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ook van die van den staat, zoals die wezenlijk zijn. Wij kunnen ons ver
gissen, maar God is getrouw. 

In de structuur van den staat hebben wij alzo te doen met een ordinantie 
Gods. Naar Zijn intern normatief (d. w .. z. hem regulerend en beheersend) 
structuurprincipe is de staat gekarakteriseerd als een publieke rechtsge
meenschap op den grondslag van een monopolistische organisatie der 
zwaardmacht binnen een territoir. Daarbij valt op te merken, dat de staat 
is een institutair verband: men behoort er dus niet vrijwillig toe, vrije 
toe- en uittreding is niet mogelijk. 

Het fundament van den staat, en daarmede van het binnen den staat 
uitgeoefende overheidsgezag, ligt alzo in de monopolisering der wapen
rnacht. Er kan binnen een staat slechts één "sterke arm" zijn. 

Intussen is die macht wel voorwaarde, maar niet bepalingsgrond van 
de overheidsmacht. Die laatste is hierin gelegen, dat de staat rechtsge
meenschap is. Alles wat in en aan de staat is staat onder leiding van, 
wordt "gemerkt" door de goddelijke structuurprincipes van het recht. 
Waar dat bij een staat niet (meer) het geval is, waar deze zonneklaar met 
(meer) kan worden erkend nog te zijn instituut ter publieke rechtshand
having, daar hebben we niet meer met een wezenlijken staat te doen, maar 
met een georganiseerde bende, welke de aan haar onderworpene tyran
niseert. 

De wapenmacht is dan ook wel het fundament, maar een fundament is 
er nimmer ter wille van zichzelf. De bestemming van dit fundament' is 
inderdaad ook in dit geval niet meer dan het dragen van het overheids
gezag. 

Dat overheidsgezag zelf heeft de roeping tot gezagshandhaving, dat is: 
het bestellen van de goddelijke gerechtigheid in de verhoudingen van het 
openbare leven, overeenkomstig de ordeningen daarvoor door den Schep
per gesteld. Daarin is het uitdrukking van het beeld van Zijn volstrékte 
Souvereiniteit. 

Hierover spreekt de H. Schrift in Rom 13. De gestelde overheden 
(exousiai tetagmenai; hierover nog nader) staan in dienst van God (zij 
zijn Zijn diakenen, staat er), zij zijn Zijn dienaren (Zijn leitourgoi). De 
overheid heeft te loven degenen die het goede doen; maar voor wie kwaad 
doèt behoort zij een toornende wreekster te-zijn 2). Het dienaresse-Gods
zijn bepaalt de bevoegdheid der overheden. Tot het uitoefenen van die 
bevoegdheid dragen zij het zwaard niet vergeefs. 

Inderdaad staat op den achtergrond van alles wat de overheid doet, het 
zwaard als uiterste middel van de door haar gehanteerde dwangmacht. 

Intussen - die wapenmacht, die dwangmacht moet wel goed, tot rechts
bedeling, worden aangewend, maar zij kan ook verkeerd worden aange
wend. Dan wordt ten vloek wat ten zegen zou kunnen zijn. 

Nu zal in elken staat wel eens een onjuiste, zelfs een onrechtvaardige 
beslissing door de overheid worden genomen en aan haar onderdanen 
worden aangedaan. Maar nog niet elke onjuiste of onrechtvaardige be
slissing van het bevoegde gezag veroorlooft ons, den plicht tot uitvoering 
daarvan naast ons neer te leggen of ons aan haar sanctie te onttrekken. 

2) Paulus - en de H. Geest door hem - stelt dus wel degelijk normen voor de 
overheid. Niet elke overheid kan zich door Rom. 13 gedekt achten! 
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Daartoe moet er nog iets anders zijn, nI.. dat het gezag systematisch de 
perken, welke het door de ordeningen Gods zijn gesteld, te buiten gaat, 
omdat het die niet wenst te eerbiedigen. 

Het gaat om de systematische verwerping en schending van de even
zeer als de structuur van den staat vast in de goddelijke wereldorde ver
ankerde souvereiniteit in eigen kring der niet-statelijke levensverbanden en 
persoonlijke vrijheidssfeer van den enkelen onderdaan. Dáár hebben wij, 
in de statelijke. sfeer, te doen met de Revolutie, dat is de opzettelijke en 
systematisch doorgevoerde afval van de Wet Gods. 

In onzen huidigen tijd zien wij die Revolutie daar waar totalitaire stre
vingen den staat in haar macht trachten te krijgen of reeds hebben ver
kregen, of daar waar belangengroepen (met name sociaal-economische) de 
macht in den staat trachten te veroveren, in beide gevallen om die macht 
aan te wenden, niet in het algemeen belang, maar tot het ongeremd, onbe
perkt en onbelemmerd nastreven en bereiken van de doeleinden van be
paalde partij-éliten of belangengroepen. Het wettige staatsbestel komt 
daarbij in gedrang, ook al zou het wellicht een schijn-voortbestaan nog 
rekken. . 

In zulke gevallen komt de mogelijkheid van erkenning van een recht 
van verzet aan de orde. 

Wij zagen dat de staat zijn innerlijke hem door God gestelde compe
tentiegrenzen moet kennen, eerbiedigen en inachtnemen, dat hij rechtsstaat 
moet zijn. Daarin ligt zijn blijvende bestemming, bij alle wisseling der 
staatsvormen. 

En dat die bestemming bereikt wordt, daarvoor is niet alleen de over
heid, als orgaan van den staat, maar het gehele staatsvolk verantwoordelijk I 
Hier ligt de kern. Alle Duitsers waren verantwoordelijk voor wat Hitler 
en zijn handlangers misdreven; van die verantwoordelijkheid kunnen zich 
slechts diegenen vrijpleiten, die zich op hun plaats en met hun mogelijk
heden hebben verzet. Alle Nederlanders zijn er voor verantwoordelijk, 
indien de rechtsstaat in ons land aantastingen ondergaat; vrijuit gaan dan 
slechts zij, die, op hun plaats en met hun mogelijkheden, zulke aantas
tingen aan de kaak hebben gesteld en hebben trachten te weren. 

N u vindt die verantwoordelijkheid van het staatsvolk in ieder staatsbestel 
en in ieder tijdsbestek haar eigen vormen. In den sterk dualistischen stan
den staat der late middeleeuwen, welke een overgangsfase vormde van den 
leenstaat naar den modernen eenheidsstaat, vond zij haar neerslag in het 
in de positieve wet van meer dan een staat neergelegde recht van weer
stand. Er waren daar procedures, volgens welke klachten over van zijnent
wege bedreven onrecht onder de aandacht van den vorst konden worden 
gebracht, bij onwil tot herstel zijnerzijds zekere dwangmiddelen, b.v. be
lastingonthouding, van de zijde van het volk waren geoorloofd, en uiteinde
lijk zelfs een andere vorst kon worden gekozen. Het recht deze procedure 
te hanteren kwam intussen steeds alleen toe aan de vertegenwoordigers 
der standen, dat Zijn wat Calvijn op de beroemde plaàts in Boek IV 
Hoofdstuk XX § 31 van zijn Institutie de volksmagistraten (magistratus 
populares, en niet: magistratus inferiores I) noemt. Men bedenke, dat de 
middeleeuwen nog sterk corporatief dachten; men kende geen individuele 
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volksgenoten, maar slechts verbanden, gemeenschappen van niet- (althans 
van niet zuiver) statelijke structuur. 

Zulke volksmagistraten kennen wij niet meer. De moderne volksver
tegenwoordigingen, hoewel uit de standen of staten van het standenstaats
wezen voortgekomen, zijn niet meer als zodanig aan te merken. Zij zijn 
ge~n vertegenwoordigingen van het volk bij den vorst meer, maar zijn zelf 
een ( onder meer) met overheidsfuncties bekleed publiekrechtelijk lichaam., 
waarvan de regering, voor het belangrijkste deel van haar arbeid afhanke
lijk is. 

Men heeft wel gemeend, dat in een modernen parlementair-constitu-
C tionelen staat een recht van weerstand, van verzet niet meer nodig was. 

Nu de volksvertegenwoordiging zelf aandeel in de uitoefening der regeer
macht had verkregen, zou er immers geen kwaad meer kunnen gebeuren. 
De rechtsstaat zou nu verzekerd zijn. Door bittere, ervaring zijn wij wel ' 
wijzer geworden. Parlementen zijn weggevaagd of hebben het hoofd ge
bogèn, verwerden, als Hitlers Rijksdag, tot de "bestbetaalde mannen-zang
vereniging van Duitsland". Trouwens, wat de Nederlandse Staten-Gene
raal in de Indonesische kwestie ten beste gaven, heeft ook geen aanspraak 
op bijzondere waardering: een volksvertegenwoordiging, welker meerder
heid, zij het (groten ?)deels met tegenzin" slag op slag het hoofd buigt 
voor het voldongen feit, waarvoor de regering haar stelt, boet aanmer
kelijk aan waarde voor het volksleven in. En zelfs een parlements-meer
derheid van goeden wille baat niet steeds tegen vastbesloten aanslagen 
op het wettig gezag: zie de Belgische koningskwestie. 

Intussen - als gezegd: het is ook niet de volksvertegenwoordiging, 
waarin thans op parlementair-constitutionele wijze het recht van verzet is 
opgevangen, zodat het uit het positieve staatsrecht kon verdwijnen. 

In dat laatste kon het inderdaad niet behouden blijven. In een parlemen
tair-constitutionelen eenheidsstaat passen geen "verdragen" tussen vorst en 
volk meer, welker naleving is gewaarborgd door een formeel recht van 
verzet. Maar daarÓtn blijft het rechtsbeginsel ervan wel bestaan. Want dat 
is gegeven met de staatsstructuur èn met de wet der zonde, waaronder ook 
de hantering van het overheidsgezag staat, zodat zij door misbruik tot 
tyrannie kan verworden. , 

Maar het bij het staatsvolk berustende recht van verzet is thans toege
vallen aan den burger. 

Men onderscheide den burger wel van den onderdaan I Als onderdanen 
zijn wij alleen maar onderworpen aan het overheidsgezag. Als onderdanen 
hebben wij dan ook geen recht van opstand. Als onderdanen hebben wij 
veel en lang te lijden en te dulden, gelijk ook Calvijn dit zo treffend schil
dert in zijn Institutie Boek IV Hoofdstuk XX § 29-31 (vert. Sizoo): 

"Deze eerbiedige, ja vrome gezindheid zijn wij tot het uiterste toe 
verschuldigd aan al onze overheden, hoedanig die ook zijn. Dit herhaal 
ik daarom meermalen, opdat wij zouden leeren niet de menschen zelf 
te onderzoeken, maar het voldoende,zouden achten, dat ze, door den 
wil des Heeren, zulk een positie bekleeden, welke Hij zelf een on
schendbare majesteit heeft ingedrukt en ingegraveerd. Maar, zult gij 
zeggen, de overheden hebben wederkeerig hun verplichtingen tegen
over hun onderdanen. Dat heb ik reeds erkend. Maar indien ge daar
uit opmaakt, dat men alleen den rechtvaardigen overheden gehoor-

\ 



\ 

248 / 'ADVIEZENRUBRIEK 

zaamheid behoeft te betoonen, dan redeneert ge dwaas... Daarom, 
indien wij door een hardvochtigen vorst wreed gekweld worden, indien 
wij door een hebzuchtigen of weelderigen beroofd en geplunderd wor
den, indien wij door een zorgeloozen veronachtzaamd, en eindelijk 
door een godde1oozen en heiligschennenden gekweld worden ter wille 
van onze vroomheid, dan moet in de eerste plaats de herinnering in 
ons opkomen aan onze zonden, die zonder twijfel door zulke geeselen 
des Heeren gekastijd worden. Dan zal de ootmoedigheid onze onlijd
zaamheid beteugelen. Verder moet ook deze gedachte in ons komen, 
dat het niet aan ons staat om zulke rampen te genezen; maar dat ons 
slechts dit overblijft, dat we de hulp des Heeren inroepen, in wiens 
hand de harten der koningen en de neigingen der koninkrijken zijn 
(Spr. 21 : 1). Hij is de God, die zal staan in de vergadering der goden, 
en oordeelen zal in het midden der goden (Ps. 82 : 1); voor wiens 
aangezicht zullen nedervallen en vergaan alle koningen en rechters der 
aarde, die zijn Christus niet gekust hebben (Ps. 2 ; 12), die onrecht
vaardige wetten hebben geschreven, om de armen in het gericht te 
onderdrukken en de zaak der nederigen geweld aan te doen, om de 
weduwen tot buit te hebben en de weezen te plunderen (Jes. 10 : 1)." 

"Intusschen moeten wij er ten zeerste voor oppassen, dat we niet 
dat gezag der overheden, dat vol is van eerbiedwaardige majesteit, en 
hetwelk God met zeer ernstige geboden bekrachtigd heeft, ook al be
rust het bij zeer onwaardige menschen, die het door hun slechtheid, 
zooveel ze vermogen,bevlekken, dat we dat gezag, zeg ik, verachten 
of schenden. Immers, ofschoon de wraak des Heeren de straf is van 
teugellooze dwingelandij, daarom moeten wij niet terstond meenen, dat 
ze ons opgedragen is. Ik spreek steeds over particuliere personen." 

Het enige wat de enkele onderdaan niet mag is zich laten dwingen 
tot handelingen welke God hem klaarlijk 3) verbiedt. Dan moet hij weige
ren en de gevolgen daarvan ondergaan. 

Maar ten aanzien van den burger staat het anders. Als burgers hebben 
wij heden ten dage door ons algemeen stemrecht niet alleen invloed op 
het regeringsbeleid, maar zijn we daarvoor dan ook mede-verantwoordelijk. 

Normaliter is daarvoor de hantering van het stembiljet, het optreden 
der volksvertegenwoordigers, het voeren van oppositie, het bewerken van 
de publieke opinie, of eventueel ook het deelnemen in een kabinet en het 
daardoor uitoefenen van invloed op de uitoefening van het overheidsgezag, 
aangewezen en voldoende. _ 

Maar dat blijft niet altijd zo. Als de overheid de den staat gestelde 
grenzen totaal niet meer in acht neemt, als de totalitaire staat zich ver
toont, als partijéliten of b6langengroepen het wezen van den -staat gaan 
aantasten, dan stijgt de spanning van de verantwoordelijkheid van het 
volk voor het functionneren van den staat, die immers zijn politiek samen-
levingsverband is. ' 

Niet maar alleen geloofsvervolging wettigt verzet, al is dat wel een zéér 
sprekende vorm van overschrijding van zijn grenzen door den staat. 

3) Dat is niet hetzelfde als: alleen in een dusgenaamd "uitgedrukt" Bijbelwoord. De 
in de souvereiniteit Gods gewortelde souvereiniteit in eigen kring legt eigen persoonlijke 
verantwoordelijkheden op, waaraan niemand zich mag onttrekken. (Ook) dàt is het 
Gode meer gehoorzamen dan den mensen (Hand. 5 : 29), waarom het hier gaat. 
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Onze opstand tegen Spanje en de afzwering vah Philips behoeft werke
lijk niet alleen als religiekrijg te worden gezien, om haar als gewettigd 
te kunnen waarderen, al was dail inderda:a.d juist de geloofsvervolging een 
bewijs van de degeneratie van de overheid, waartegen wij in opstand 
kwamen. 

De calvinistische visie belijdt de volstrekte verantwoordelijkheid van 
den staatsburger voor de handhaving der publieke rechtsbeginselen en voor 
het uitsluitend gebruik der wapenmacht in dienst dààrvan. En die burger 
wordt geroepen waar de crisis der verwording van het overheidsgezag 
optreedt, zich om Gods wil gereed te houden tot het weer veilig stellen 
van de zwaardmacht tot haar ware bestemming. 

De beslissing. tot het opnemen der wapenen ten verzet draagt dan ook 
een religieus karakter: het gaat om de handhaving van Gods Wet voor 
den staat. 

Intussen - dit recht van verzet draagt een zeer exclusief karakter. 
Verzet strekt tot ontbinding van het staatswezen zoals het fungeert. Terecht· 
was dan ook in het standenstaatswezen de hantering van het recht van 
verzet zo nauwkeurig geregeld en beperkt. Calvijn sloot zich stipt aan bij 
die positieve regeling, waarin trouwens de voor dien tijd geschikte vorm 
was gegeven aan de goddelijke ordening van den staat. 

Uit de burgers opkomend gewapend verzet moet er dan ook altijd toe 
strekken in plaats van het ontaarde gezag een ander gezag te stellen, dat 
er in kan slagen op zijn beurt het monopolie der wapenmacht te verwerven 
en da~ de verzaakte roeping van het verjaagde gezag overneemt. 

Pogingen tot verdrijving van tyrannie door geweld van wapenen zijn 
dan ook eerst geoorloofd als andere middelen - m. n. het voeren van 
krachtige oppositie - tot het uiterste zijn aangewend en hebben gefaald 
Of niet (meer) ter beschikking staan, èn bovendien een behoorlijke kans 

. wordt geboden het monopolie der wapenmacht te brengen in handen van 
op herstel van den rechtsstaat bedachte groepen. Het ontketenen van 
woelingen, welke alleen maar tot anarchie kunnen leiden, omdat de midde
len tot overneming der wapenmacht in onvoldoende mate aanwezig zijn, 
is geen wettige uitoefening van het recht van opstand. 

En wettig wordt het recht van opstand ook alleen uitgeoefend door wie 
als nieuwe maèhthebber het rechtsambt der overheid zal overnemen. Want 
niet een onrechtmatige, zij het succesvolle daad legitimeert de nieuwe 
overheid, maar slechts het voldoen aan de door de interne structuurwet van 
het staatsverband bepaalde vereisten voor een juiste vervulling van het 
overheidsambt. 

In het licht van het tot nog toe gestelde kunnen onze opstand tegen 
Spanje, de Glorious Revolution van 1689 onder leiding van Prins 
Willem Hl (voor Engeland en de Engelsen die hem te hulp riepen een 
buitenlander I), de opstand der generaals tegen Hider in 1944 (goed ge
pland maar door een toeval mislukt; en helaas te laat ondernomen), en 
wellicht ook een staatsgreep als vorig jaar in Egypte plaats vond, positief 
worden gewaardeerd 4). De gevolgtrekkingen ten aanzien van de landen 

4) De eerste twee werden door Groen van Prinsterer dan ook genoemd: "antirevolu
tionaire revoluties". 
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achter het ijzeren gordijn laten zich nu ook licht maken: alles hangt 
hier af van de moielijkheden tot succesvolle omwenteling. 

Tot nog toe werd gehandeld over de overheid, die tyran is geworden, 
zonder dat is gesproken over den oorsprong, de herkomst van het geves ... 
tigde overheidsgezagsapparaat. 

Iedere zich in de werkelijkheid aan ons voordoende overheid in ieder 
zodanig staatswezen vindt wel ergens haar oorsprong in een rechtsbreuk. 
Een bepaalde persoon of groep heeft toen de competentie tot gezagsoefe
ning verworven, welke krachtens de goddelijke wereldorde, waarin zij is 
gegrond, steunt op de verwerving van het monopolie der wapenmacht. 
Vervult zij nu ook de rechtsroeping der overheid, dan zal zij ongeacht haar 
oorsprong op den duur als wettige overheid moeten worden aanvaard, 
erkend en gehoorzaamd. 

De oude calvinistische rechtsgeleerden onderscheidden tussen den tyran
nus absque titulo (den onrechtmàtigen heerser wat zijn rechtsaanspraken 
betreft) en den tyrannus exercitio (den onrechtmatigen heerser'wat de uit
oefening van het gezag aangaat, den eigenlijken "tyran" dus naar wat wij 
daaronder verstaan - in het Grieks had het woord geen ongunstigen 
klank). Het gezag van den eerste kon, wanneer hij goed regeerde, door 
verloop van tijd gewettigd worden. 

Hier kunnen wij weer zien naar Rom. 13. Er is daar sprake van de door 
God gestelde machten, de tetagmenai exousiai, hçtgeen ook kan worden 
~ertaald met: gevestigde machten. Tetagmenai is een voltooid verleden 
deelwoord: de vestiging heeft zich geheel en al voltrokken. Het gezag heeft 
vastigheid verworven. Dat is intussen niet voldoende. Beslissend is, dat het 
zich daarbij houdt aan zijn roeping, zijn lastbrief, n.l. het recht waarlijk te 
bestellen, en zo diakonos, leitourgos Gods te zijn. 

Er valt nu nog te handelen over onze houding tegenover een bezettende 
macht. . 

Hierbij valt allereerst te bedenken, dat haar positie een eigenaardig 
karakter draagt. Zij verwerft niet de souvereiniteit over het bezette ge
bied. Die blijft, in elk geval wanneer de wettige reger)ng zich in veilig
heid heeft gesteld en, desnoods in het buitenland, voort kan gaan gezag 
te oefenen en den oorlog voort te zetten, ook na de bezetting van het 
grondgebied bij de wettige regering. Maar deze beschikt in het bezette 
gebied niet meer over de wapenmacht. Zij kan daar dus recht, wet en orde 
tijdelijk niet meer handhaven. De uitoefening van haar gezag aldaar is 
geschorst. 

De bezettende macht beschikt echter wel over die mogelijkheden. En zij 
moet die dan ook hanteren. Want gezagshandhaving kan ter instandhou-

. ding van het leven niet worden gemist. Het is dus roeping der bezettende 
macht daarvoor zorg te dragen. Zij heeft daartoe de in de wapenmacht 
gefundeerde competentie. Zij is dus inderdaad, zolang de bezetting duurt, 
met (een zekere mate van) overheidsgezag bekleed. 

En dat niet op grond van het Landoorlogsreglement. Dat vestigt het 
gezag van den bezetter niet, het erkent het alleen, regelt het enigermate 
en vooral: beperkt het. 

Neen, de gezagsoefening door den bezetter ligt in de scheppingsorde ge-
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grond. Maar daarom is hij ook gebonden aan de in diezelfde orde gelegen 
rechtsbeginselen voor de uitoefening daarvan I 

Dat de bezetter wellicht een onrechtvaardigen oorlog voert en onrecht
matig binnendrong, doet daarbij niet ter zake. Hij is er nu en dat legt hem 
verplichtingen tot gezagshandhaving op, zolang hij er is. 

Uit het voorgaande volgt ook, dat de bewoners van het bezette gebied 
hem moeten gehoorzamen, inzoverre hij het gezag inderdaad in het belang 
dier bewoners uitoefent. 

Desniettemin blijft hij vijand. De bevolking van het bezette gebied is 
niet aan hem, maar aan haar eigen overheid trouw verschuldigd. Deze mag 
ook bevelen blijven geven en oproepen tot verzet, al zal zij daarbij grote 
terughoudendheid in acht moeten nemen. 

Toen het Landoorlogsreglement in 1907 tot stand kwam is uitdrukkelijk 
geconstateerd, dat daardoor "in genen dele wetten werden voorgeschreven 
aan de helden, noch teugels werden aangelegd aan de geestdrift der 
patriotten" en dat het "in geen enkel opzicht geacht mag worden te strek
ken tot vermindering of zelfs schrapping van het aan de bevolking van 
een binnengevallen gebied toekomende recht, zijn plicht te vervullen zich 
tegen de invallers te verzetten, met alle geoorloofde middelen: het meest 
krachtdadige vaderlandse verzet". . 

Bij dit alles valt te bedenken, dat er sinds het begin der twintigste eeuw 
op het gebied der oorlogvoering heel wat is veranderd. Toen vocht nog 
leger tegen leger en de non-combattanten bemoeiden zich niet met den 
oorlog. Die scherpe onderscheiding tussen strijdmacht en burgers is echter 
in sterke mate vervaagd door: 

a. den groei der legers, die meer en meer alle weerbare manschap gin
gen bevatten; 

b. den groei van de aantallen non-combattanten, die voor de oorlog
voering werken; 

c. de ontwikkeling van den luchtoorlog, die ook bombardementen 
achter het front mogelijk maakte; 

d. de toenemende rol, welke de economische middelen en maatregelen 
in de oorlogvoering zijn gaan spelen; 

e. de opkomst van totalitaire staten, die een totalen oorlog propageer
den en voerden. 

In de oude opvatting paste de scherpe reactie op franc-tireurs. Men 
erkende toen - als nu - naast de geregelde troepen ook ongeregelde troe
pen als wettige strijders, mits zij aan enige voorwaarden voldeden. Maar 
ook werd - en wordt -, zolang het grondgebied nog .niet was bezet, 
de spontane levée en masse bij de nadering van den vijand als geoorloofd 
erkend. De bevolking nam de wapenen op en verdedigde de vaderlandse 
erve. De aan haar optreden gestelde vereisten waren nog één minder dan 
die voor ongeregelde troepen. Maar wanneer het gebied eenmaal bezet 
en de gevechten afgelopen waren, dan was het ook uit. De toestand was 
dan hopeloos en de konsekwentie diende daaruit getrokken: het leger had 
gefaald en de bevolking had terug te keren tot haar status als non-com
battanten, die zich buiten den strijd hadden te houden .• 

In een modernen oorlog is bezetting wellicht slechts een episode en de 
wettige overheid behoudt haar middelen om den strijd voort te zetten, en 
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kan communicatie met de bevölking blijven houden. Na Wereldoorlog II 
I is dan ook door sommige gerechtshoven, o.a. in Frankrijk en Nederland, 
de erkenning als wettige-strijders geclaimd voor verzetslieden, die aan de 
regels voor ongeregelde troepen niet hadden voldaan, maar wier verzet 
was geautoriseerd door en die handelden in opdracht van de wettige 
r~ge~ing. 

Zo ver gaat art. 4 van het in 1949 in Genève herziene krijgsgevangenen
verdrag niet. Het stelt aan leden van georganiseerde verzetsbewegingen, 
zullen zij bij gevangenneming als krijgsgevangenen. worden beschouwd, 
gelijke eisen als aan ongeregelde troepen (guerilla's). 

Daden van verzetslieden, wier optreden aan deze voorwaarden niet vol
doen, kunnen door de bezettende macht worden gestraft, zelfs kunnen de 
bedrijvers worden gefusilleerd. Daarmede worden hun daden intussen niet 
ongeoorloofd. Het straffen berust uitsluitend op den grond, dat de bezetter 
het gebied nu eenmaal in zijn militair belang bezet heeft en houdt. Maar 
benadeling van dat belang van de zijde der inwoners van het bezette ge
bied is daarom nog niet in strijd met recht en zedelijkheid. De vijand bleef 
vijand. 

Die bevolking behoeft met dat verzet ook geenszins te wachten tot de 
bezetter zich zelf niet meer aan het Landoorlogsreglement (of aan het 
nieuw-ontworpen verdrag betreffende de bescherming van burgers in oor
logstijd) of aan het oorlogsrecht houdt of de "wetten der menselijkheid" 
schendt (b.v. ten aanzien van personen "van ander ras", als de Joden). Wel 
verhevigt zulk optreden den plicht tot verzet. Het is er als het ware een 
kristallisatiepunt voor. 

Met betrekking tot de bezettende macht als militairen bezetter geldt 
Rom. 13 niet. Zijn macht is trouwens niet "gevestigd", ze is principieel 
voorlopig. 

Intussen - hij heeft, gelijk wij zagen, zekere overheidsopdrachten te 
vervullen. Daarom zijn ook onder een bezetting simpele ordeverstoringen 
niet geoorloofd te achten en de uitgeweken regering behoort daartoe ook 
niet aan te zetten. Wel blijven lijdelijk en geestelijk verzet geoorloofd, 
evenals georganiseerd militair - zij het ondergronds - verzet, onder 
leiding van de uitgeweken regering. Met name zal dit gelden, wanneer de 
troepen van de wettige regering (eventueel bondgenootschappelijke troe
pen) de grenzen van het bezette gebied weer overschrijden teneinde den 
invaller te verdrijven en wanneer, als resultaat daarvan, het gezag van 
den bèzetter precair wordt en niet langer onbetwist is. 

Overigens was de christelijke verzetsstrijd tijdens de bezetting, ver 
boven den nationalen strijd tegen den buitenlandsen indringer uit, een 
religieuze strijd tegen de nazi-Revolutie, welke laatste immers zelf een 
totalitair afvallig-religieus karakter droeg. Het is te verwachten, dat ook 
een - af te bidden - toekomstige derde wereldoorlog voor den christen 
dit karakter zal dragen, zij het dat de tegenstander dan wel een andere 
dan de nationaal-socialistische totalitaire Revolutie zal zijn. De christen 
zal zich aan den totalitairen religieuzen strijd tegen die Revolutie evenmin 
mogen onttrekken als aan dien tegen de nazi-Revolutie. Een "derde 
weg" bestaat er voor hem niet. Overigens houdt dit geen enkele identifi
catie in van den christelijken strijd tegen deze openbaring van den geest 
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uit den afgrond, met die van de afvallige democratie tegen denzelfden 
vijand. 

In het bovenstaande meen ik Uw vraag in hoofdzaak te hebben beant
woord. We hebbert hier met zulke veelomvattende en ingewikkelde pro-. 
blemen te doen, dat daarmede intussen in de verte niet alles is gezegd, wat 
er bij aan de orde kan komen. 

Maar wellicht zegt deze of gene zelfs, dat de hoofdzaak niet is geraakt, 
omdat in deze uiteenzetting wel veel zou zijn geredeneerd, maar daarin 
het beroep op de H. Schrift al te zeer wordt gemist. Dat verwijt zou echter 
moeten worden afgewezen. Onze plicht is de goddelijke wereldorde te leren 
onderkennen en er naar te handelen. Daarin bestaat het "Gode meer ge
hoorzamen dan den mensen". 

Tot slot volge thans een opgave van enige meer recente litteratuur 'van 
Nederlandse calvinistische zijde. Wie daarvan kennis neemt, en dat is zeer 
aan te bevelen!, wordt vanzelf geconfronteerd met en verwezen naar wat 
in vroeger eeuwen of door niet-calvinisten over ons onderwerp is gezegd. 
Mede zijn vermeld enige handboeken over volkenrecht. 

Aan litteratuur, welke hier wordt vermeld, is ook voor dit advies zeer 
veel ontleend. 
Prof. Dr J. Bohatec, Calvin und das Recht (m: n. blzz. 133---=206), Tübin

gen i. W., 1934, 
Calvijn, Institutie, vertaald door Dr A. Sizoo, uitgave Meinema, derde deel, 

bevattende boek IV, 
Prof. Dr H. Dooyeweerd, Wijsbegeerte der wetsidee III, m. n. blz. 366, 
- Recht' en historie (Ref. Wetensch. Samenk. V.U. 1938), m. n. § 7, 
Prof. B. Holwerda, De crisis van het gezag, 1947, 
(Prof.) Dr J. P. A. Mekkes, De officierseed, in: A.RS. XVII (1947), blz. 

255 V.V., 

Verzet tegen den buitenlandsen occupator, in: A.RS. XX (1950), 
blz. 81 V.V., 

Het recht van verzet, in: Rechtsgeleerde opstellen, aangeboden aan 
Prof. Dooyeweerd, Kampen, 1951, 

Dr J. W. Noteboom, Advies over: Rechtmatig overheidsgezag in Rusland! 
in: A.R.S. VI (1930), blz. 357 V.V., 

- De strijd voor de rechten des volks tegen tyrannen, in: Opstellen op 
het gebied van recht, staat en maatschappij, aangeboden aan Prof!. 
Anema en Diepenhorst, Amsterdam, 1949, 

Prof. Mr V. H. Rutgers, Toetsingsrecht! in:Ned. Jur. BI. 29 Nov. 
1941( I), no 41. 
(Uit den bezettingstijd (1942) dateert ook een clandestiene brochure 

over: Bezettingsrecht. Daarin wordt op blz. 16 gezegd, dat "men de 
bezettingsoverheid het best en zuiverst (kan) betitelen als volkenrechtelijk 
erkende overheid". 

Een gestencilde Schets Gezagskwestie naar de Schrift is eveneens 
uit die tijd. Men vindt daarin gedachten, die men ook in de vragen
beantwoording door Ds J. Schelhaas Jzn in Ned. Ged. van 22 Januari 1952 
kan lezen.) 
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Prof. Dr A. A. van Schelven, Het "heilig recht van opstand", Kampen, 
(ca 1920), 

Drs (thans Prof. Dr) H. Smitskamp, Groen van Prinsterer's denkbeelden 
over het recht van opstand, in: A.R.S. (3 m.) VIII (1934), blz. 182v.v., 

Prof. Mr J. P. A. François, Handboek van het volkenrecht lP, Zwolle, 
1950, m. n. blzz. 320-350, 

Oppenheim-Lauterpacht, International law lP, Londen enz., 1952, m. n. 
blzz. 204-217 en 432-457. 
Den Nederlandsen tekst der artt. 42-56 van het Landoorlogsregle

ment vindt men achter een artikel van Dr Noteboom in: A.R.s. XVI 
(1940), blz. 196 v.v. 

De Engelse en Franse tekstén van het nieuwe Krijgsgevangenenverdrag 
en van het Verdrag tot bescherming van de burgerbevolking, met N eder
landse inhoudsweergave enz., zijn opgenomen in uitgave no 24 van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken,' Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf, 
Januari 1951. Van laatstbedoeld verdrag werd in Mei 1952 in samenwer
king tussen het departement van Sociale Zaken en het Nederlandse Rode 
Kruis een beknopte bewerking uitgegeven (gratis te verkrijgen b~j het 
N. R. K.). ' 

Bij de Antirevolutionaire Partij stichting verschenen: 
Dr D. J. de Groot, De Reformatie en de Staatkunde (m.n. de hoofdstuk

ken VII en VIII, handelende over: De onderdanen, en over: Verandering 
van regering; het recht van opstand en interventie). 

Prof. Dr D. Nauta, Calvijn en de Staatkunde (m.n. het laatste hoofd
stuk, handelende over: De plichten der onderdanen). 

Beide werkjes zijn hoofdzakelijk refererend; het laatste bevat vnl. citaten 
uit Calvijns werken (behalve de Institutie)} met beknopte karakteriseringen 
door den verzamelaar. 

Naschrift 
Vorenstaand advies werd in de zomer van 1952 uitgebracht. De publi

catie ondervond vertraging, eerst door bijzondere omstandigheden en later 
doordat tijdsgebrek enige inmiddels nodig geworden bijwerking lange tijd 
deed uitstellen. 

Het advies zoals het hier wordt gepubliceerd, verschilt intussen niet 
essentieel van de vorm waarin het werd uitgebracht. 

Aan de litteratuurlijst dient nog te worden toegevoegd een belangrijke 
gedachtenwisseling in Trouw van 17 October, 5,6,7,8,27,28,29 Novem
ber, 4 December 1952, 16, 17, 22 Januari 1953, tussen de hoofdredacteur 
Dr Bruins Slot en Prof. Mekkes, naar aanleiding van diens bovenvermelde 
opstel in de jubileumbundel van Prof. Dooyeweerd. 

Herlezing van deze gedachtenwisseling gaf mij geen aanleiding tot het 
aanbrengen van wijzigingen in bovenstaand advies. Tussen hetgeen Dr 
Bruins Slot voorstaat en het standpunt dat door Prof. Mekkes - en, veels
zins in aansluiting bij hem, in het bovenstaande door mij - wordt inge
nomen, bestaan trouwens meer verschillen in benadering. dan in principe 
of in praktijk. 

Zowel door Prof. Mekkes als in het door mij gegeven advies is niet 
nagelaten er op te wijzen, dat slechts in zeer uitzonderlijke omstandig
heden van een recht van verzet en van een rechtmatige hantering daarvan 
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sprake kan zijn. Het WÓ!nbeleid inzake de Indonesische kwestie kon.daartoe 
ook naar mijn oordeel.nog geen grond geven. G. 

2. VRAAG: 
Een aantal op huns inziens principiële gronden uit een gereformeerde 

schoolvereniging getredènen heeft een eigen schoolvereniging opgericht en 
vervolgens de medewerking der gemeente gevraagd voor de stichting 
van een school van hun richting. Een andere school van die richting is 
er in de omgeving niet. Van de 59 leerlingen, die zijn vermeld op de 
ouderverklaring, welke is overgelegd bij de aanvrage om de medewerking 
der gemeente, bezoeken er 45 andere bijzondere scholen, welke op minder 
dan 4 km afstand van hun woning zijn gelegen. 

De inspecteur van het 1. o. was van oordeel, dat de aanvrage niet aan 
de eisen der wet voldeed, omdat er geen 50 leerlingen overbleven, die 
mochten worden medegeteld. Ook b. en w. adviseerden afwijzend; zij 
betrokken in hun prae-advies mede de grieven, welke de uitgetredenen 
tegen de schoolvereniging hadden en bevonden deze ongegrond. 

De raad heeft de aanvrage afgewezen. Van de vier a.r.. raadsleden 
stemden er drie voor de afwijzing, de vierde ertegen omdat hij het met 
de uitgetredenen eens is. Bovendien voerde hij aan, dat, als de door 
b. en w., op het voetspoor van de inspecteur, gegeven wetsuitlegging, 
volgens welke in dit geval 45 leerlingen niet mochten medetellen, juist 
ware, er vrijwel nergens meer een bijzondere school zou kunnen worden 
gesticht. 

De vraag is gerezen, of de andere drie, ondanks de wettelijke gronden 
voor afwijzing, niet beter hadden gedaan toch vóór de inwilliging der 
aanvrage te stemmen, al was het alleen maar om te tonen dat de vrijheid 
van onderwijs bij hen veilig is. 

Wat is uw oordeel? 

ANTWOORD: 
Onder de schoolwet van 1806 was voor het oprichten van bijzondere 

scholen een autorisatie van overheidswege vereist. Aan de initiatiefnemers 
tot de stichting van de eerste scholen met de Bijbel is door onwelwillende 
toepassing van dit voorschrift de uitvoering van hun plannen meermalen 
belet. 

In 1848 werd het geven van onderwijs in de Grondwet vrij verklaard. 
De wet volgde. Zij bracht echter niet tevens subsidiëring der bijzonriere 
school, terwijl de openbare school geheel uit de openbare kassen werd be
kostigd. Zo bleef de strijd voor de bijzondere school een zeer zware. Op 
den duur zat er zelfs geheel geen voortgang meer in het stichten van 
nieuwe scholen met de Bijbel. 

Men had wel een vrijheid rechtens verkregen, maar de feitelijke vrijheid 
bleef ontbreken. Daarvoor moest de parlementaire strijd worden voort
gezet. 

In 1889 werd de eerste bres geslagen: de wet-Mackay bracht enig 
subsidie, bij volgende wetten (Kuyper, Heemskerk) in de loop der jaren 
nog vermeerderd. 

Grondwettelijk werd voor het algemeen vormend lager onderwijs de ' 
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financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs ver
kregen in 1917. De Lager-onderwijswet 1920 werkte dit uit en sindsdien 
zijn in die uitwerking nog de nodige technische wijzigingen en verbete
ringen aangebracht. 

Van de zijde van het bijzonder onderwijs moest daarbij voorop staan 
-:- en dit heeft bij de parlementaire debatten sinds 1920 herhaaldelijk 
een rol gespeeld; men zou zelfs kunnen zeggen, dat op dit punt de grootste 
behoedzaamheid nog steeds eis is -, dat de subsidiëring van het bijzonder 
onderwijs zoveel als maar enigszins mogelijk is, gebonden moet zijn aan 
objectieve normen. Het bijzonder onderwijs mag niet afhankelijk zijn 
van de welwillendheid der overheid, van haar subjectief oordeel. Het 
moet weten, waar het aan toe is. 

Aan de andere kant brengt dit mede, dat de voorstanders van het 
bijzonder onderwijs er nimmer op uit moeten zijn, door "soepele toe
passing" van de wet of zelfs min of meer buiten de wet om, voordelen 
te verkrijgen, welke op zichzelf wellicht zeer billijk zijn, maar die nu 
eenmaal niet of niet voldoende op de wet zijn gegrond. Gaat het bijzonder 
onderwijs daarnaar toch streven, dan gooit 'het daarmede eigen glazen in. 
Het make slechts aanspraak op datgene, waarop het krachtens de objec
tieve regel der wet recht heeft, maar daarop dan ook ten volle. 

Het tot nu toe betoogde houde u vooral in het oog. De strijd om vrij
heid voor het bijzonder onderwijs werd - nu de openbare school een
maal haar negentiende-eeuwse positie had verkregen - er een om de 
financiële gelijkstelling; en de financiële gelijkstelling staat en valt met 
objectieve wettelijke normen voor subsidiëring. De huidige strijd voor 
de vrijheid van onderwijs kan dus niet anders worden gevoerd dan met 
volstrekte aanvaarding en erkenning van die objectieve normen. 

Een van de wezenlijke elementen van de vrijheid van onderwijs is 
de erkenning van de vrijheid van richting van het bijzonder onderwijs. 
Het subsidie is niet afhankelijk van de richting. 

Maar h~t is natuurlijk onmogelijk, dat elk groepje, hoe klein ook, 
stellende dat het een eigen richting vertegenwoordigt, een eigen school 
zou kunnen hebben op kosten der overheid. Dit zou tot de grootste mis
bruiken leiden, omdat de overheid de richting nu eenmaal niet beoordelen 
kan en mag en dus alles zou hebben te accepteren wat zich maar als 
eigen richting wil aandienen. 

Een objectief kriterium voor het recht op subsidie bij schoolstichting 
was uit dezen hoofde nodig en dat kon wel niet anders zijn dan het "domme 
getal". Van 1920 af wordt voor het recht op financiële medewerking 
der gemeentelijke overheid vereist, dat men aantoont, dat de te stichten 
school door ten minste een zeker, in de wet vermeld en van de grootte 
der gemeente afhankelijk, getal leerlingen zal/worden bezocht. 

Al spoedig bleek, dat zo een al te ver gaande versplintering niet werd 
voorkomen. Immers konden ook leerlingen medetellen, welke reeds andere 
scholen bezochten. Met het oog op de vrijheid van richting was dat op 
zichzelf niet onredelijk, maar het bleek, dat nu voor schoolstichting een 
beroep op de openbare kassen kon worden gedaan, sommiger benen de 
weelde niet konden dragen en er onverantwoorde schoolstichtingen plaats 
vonden, op overheidskosten. 
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In 1923 reeds werd daar een stokje voor gestoken. Ingevolge art. LXIV 
§ 11 der wet van 16 Februari 1923, S. no 38, zouden bij het getal leer
lingen, dat met het oog op de medewerking der, gemeente voor een te 
stichten nieuwe school was vereist, tot en met 31 December 1928 niet 
worden medegerekend leerlingen, die de door hen bezochte gelijksoortige 
(dit slaat niet op de richting, ·maar op de soort school: voor gewoon, 
voortgezet of uitgebreid lager onderwijs) bijzondere school zouden ver
laten, doch voor wie op die school gelegenheid tot plaatsing in de voor 
hen bestemde klasse zou blijven. De enige uitzondering was: tenzij aan
zienlijke toeneming van de bevolking in enig deel der gemeente tot de 
stichting aanleiding geeft. 

Met enige verruiming in 1927 werd genoemde bepaling nog een en 
andermaal verlengd, tot zij 31 December 1930 automatisch verviel. 

In 1933 achtten Regering en Staten-Generaal zich genoopt haar weer 
in te voeren, hetgeen geschiedde bij art. 3 der wet van 4 Augustus 1933, 
S. no 414. Het was toen de tijd van bezuiniging en de eis van "concen
tratie" van scholen bij het openbaar, maar - voorzover met de vrijheid 
van richting bestaanbaar en dus veel moeilijker - ook bij het bijzonder 
onderwijs was aan de orde van de dag. NageilOeg hetzelfde voorschrift 
als van 1923 tot 1930 had gegolden werd weer ingevoerd, tot 1 Juli 1937, 
met verruiming van de uitzondering tot: aanzienlijke toeneming of be
langrijke verplaatsing van de bevolking in enig deel der gemeente of 
andere gewichtige omstandigheden. 

Bij de wet van 22 Mei 1937, S. no 322, werd het voorschrift in weer 
enigszins andere vorm, maar met behoud van de zo . even vermelde uit
zonderingen, in de Lager-onderwijswet 1920 zelf opgenomen, als art. 73. 
lid 4. Eerst met een termijn tot 1 Januari 1942, maar die is in de be
zettingstijd vervallen en nadien niet herleefd, zodat het nu een blijvend 
voorschrift der wet is geworden. ' 

Samenvattend: met uitzondering van een periode van 1931 tot in 1933 
heeft er van 1923 af een voorschrift in de wet gestaan, volgens hetwelk
globaal gezegd - leerlingen die reeds een andere bijzondere school be
zoeken, niet mogen medetellen bij het aantal dat nodig is voor mede
werking der gemeente bij stichting van een nieuwe bijzondere school (het 
gaat hierbij steeds over een schoolgebouw uiteraard), behalve wanneer 
aanzienlijke toeneming (1923) of belangrijke verplaatsing (1933) van de 
bevolking in de gemeente of andere gewichtige omstandigheden (1933) tot 
de schoolstichting aanleiding geven. 

N u lette u vooral goed op het volgende. 
De norm van het getal leerlingen voor medewerking bij schoolstichting 

was ,nodig, omdat de overheid geen andere maatstaf kan hanteren ter 
beoordeling van de noodzakelijkheid der school, met name komt haar 
geen oordeel toe, of het verschil in richting de school noodzakelijk maakt. 

Toen het enkel stellen van de getalsnorm niet voldoende bleek om met 
het oog op de openbare kassen niet verantwoorde versplintering tegen te 
gaan, moest tevens worden bepaald, dat leerlingen die reeds een andere 
bijzondere school bezochten, niet mochten medetellen. Ook dat was 'dus 
een objectieve norm. 

Om de beperking niet te rigoureus te maken, werden daarop successieve-
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lijk enige uitzonderingen gemaakt, uiteraard ook zo objectief mogelijk: 
aanzienlijke toeneming en later ook belangrijke verplaatsing der bevolking. 
Het is duidelijk dat de in 1933 mede toegevoegde "andere gewichtige 
omstandigheden" eveneens zo objectief mogelijk moeten worden opgevat. 
Dan volgt daaruit, dat onder die "andere gewichtige omstandigheden" niet 

. een plaats kan hebben de overweging, dat de gemeentelijke overheid 
van mening is, dat een bepaalde richting toch wel aanspraak heeft op een 
eigen school, ook al staan er op de óuderverklaring niet genoeg kinderen 
die niet reeds een andere bijzondere school bezoeken. Met die overweging 
zou die overheid immers komen buiten de sfeer der objectieve normen, 
waarmede - gelijk boven werd uiteengezet - de hedendaagse vrijheid 
van het bijzonder onderwijs staat en valt. 

Dit kan zeer onaangenaam zijn voor een richting, welke eerlijk en 
in oprechten gemoede overtuigd is, dat zij een eigen school moet stich
ten. Maar het recht is nu eenmaal veelszins een tegen elkaar afwegen 
van belangen, ook van het algemeen belang tegen een bijzonder belang. 
Het algemeen belang wordt geschaad, als er met overheidsgeld ongemoti
veerd schooltjes kunnen worden gesticht. Daarvoor zijn voorschriften 
nodig, maar de wet blijft nu eenmaal altijd een grof middel, hoever men 
haar ook tracht te verfijnen. En zo kan het bijzondere belang van een toch 
bona fide groep wel eens in de knel komen. Men moet dan niet te gauw 
"onrecht" roepen, maar zich er van bewust blijven, da:t in onze zondige 
wereld de belangen-afweging in de weegschaal des rechts noodwendig on
volmaakt blijft, hoezeer wij ook ons best moeten doen die weegschaal 
en haar gewichten ten zuiverste te stellen. 

De opvatting der Kroon, de hoogste instantie, welke uitspraak doet in 
geschillen over de toepassing van art. 73 der Lager-onderwijswet 1920, is 
steeds in de bovenaangegeven zin geweest; 

K. B. 12 Augustus 1939, no 70 A.R.B. 1939, 1100: 
Het bezwaar van de Ned. Herv. kerkeraad, dat weliswaar niet in strijd 

met de statuten wordt gehandeld', maar dat het "gereformeerde" element 
in deze vereniging een dermate overheersende invloed in de school zou 
uitoefenen, dat het voor "hervormde" ouders, zonder met hun geweten in 
tegenspraak te komen, niet mogelijk zou zijn, hun kinderen langer de 
bedoelde school te doen bezoeken, betreft een interne aangelegenheid, welke 
binnen het kader der vereniging tot een oplossing behoort te worden ge
bracht. 

Zolang de van deze vereniging uitgaande school overeenkomstig -de 
statuten in stand wordt gehouden, bestaat er voor de overheid geen aan
leiding, het aanwezig zijn van een dermate gewichtige omstandigheid aan 
te ne~en, dat de bij art. 73, 4e lid, toegelaten uitzondering gewettigd 
zou ZIJn. 
,K. B. 26 April 1940, no 33, A.R.B. 1940, 702: 

In het onderhavige geval doet zich geen aanzienlijke toeneming of 
belangrijke verplaatsing van de bevolking voor. Evenmin kan gezegd 
worden, dat andere gewichtige omstandigheden tot de schoolstichting aan
leiding geven. Niet kan worden ontkend, dat de algemene strekking der 
Lager-onderwijswet 1920, waarin is vastgelegd het recht van ouders, 
op kosten der overheid voor hun kinderen onderwijs van een bepaalde 
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richting te verlangen, mits zij zich verenigen tot het oprichten van een 
bepaalde school met een door de wet vastgelegd minimum aantal leer
lingen, er toe zou moeten leiden, de zienswijze van de appellant ten deze 
te aanvaarden, doch het bij de wet van 22 Mei 1937, S. 322, ingevoegde 
vierde lid van art. 73 maakt het niet mogelijk in deze zin te beslissen. 

Hier betrof het een gereformeerde school, in het geval beslist bij K. B. 
van 10 December 1948, no 10, A.R.B. 1949, 120, een school der Gerefor
meerde Gemeente. Daar was de motivering gelijkluidend aan de vorige. 

Het is duidelijk, dat ook de Kroon hier de spanning gevoelt tussen het 
algemeen belang en het bijzonder belang der bona fide richtings-groep. 
Het slot van de overweging is wel zeer beknopt, maar slaat kennelijk 
op wat ik boven opmerkte over de wijze, waarop de woorden "andere 
gewichtige omstandigheden" moeten worden uitgelegd. 

In haar beslissing van 25 Juli 1952, no 72, A.R.B. 1953, 4, was de 
Kroon nog veel beknopter en volstond zij, na te hebben geconstateerd 
dat van aanzienlijke toeneming of belangrijke verplaatsing der bevolking 
geen sprake was, met te overwegen, dat evenmin kan gezegd worden, dat 
andere gewichtige omstandigheden tot de schoolstichting aanleiding geven; 
dat met name het feit, dat de appellerende Kerkeraad van de Gereformeerde 
Gemeente de leer van zijn Kerk aan de schoolgaande kinderen onder
wezen wil zien, niet als een gewichtige omstandigheid als bovenbedoeld 
aangemerkt kan worden. 

En tenslotte is daar dan nu het K. B. van 10 Maart 1953, no 29, 
waarin wordt overwogen, dat art. 73, 1e lid, onder a, der Lager-onderwijs
wet 1920 in het onderwerpelijk geval de overlegging eist van een ver
klaring, waaruit blijkt, dat de op te richten school door ten minste 50 
leerlingen zal worden bezocht; dat hier is overgelegd een verklaring, be
trekking hebbende op 59 kinderen, onder wie zich 45 bevinden, die 
onderscheidenlijk de Gereformeerde school te ... , de Hervormde school 
te .... en de Christelijk Nationale school te .... bezoeken, doch voor 
wie in die scholen nog plaatsruimte in de voor hen bestemde klasse be
schikbaar zou blijven, terwijl zij minder dan 4 km van de door hen te 
verlaten school woonachtig zijn; dat deze scholen naar de onderscheiding 
van art. 3 der wet als gelijksoortig aan de op te' richten school zijn te 
beschouwen, zodat de bovenbedoelde 45 leerlingen ingevolge' art. 73, 4e 
lid, niet mogen worden medegerekend, tenzij zou moeten worden aan
genomen, dat hetzij aanzienlijke toeneming of belangrijke verplaatsing der 
bevolking in dit deel der gemeente, hetzij andere gewicht,ige omstandig
heden tot stichting der school aanleiding geven; dat het eerstgenoemde 
geval zich hier niet voordoet, terwijl evenmin is gebleken van een andere 
gewichtige omstandigheid; dat de appellante nog aanvoert, dat op de 
school, uitgaande van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs 
te .... , geen onderwijs wordt gegeven overeenkomstig de door haar, 
appellante, voorgestane beginselen; dat echter, wat, ook hiervan zij, het 
enkele feit, dat in de gemeente .... thans geen bijzondere school zou 
zijn van de door de appellante gewenste richting, niet als een gewichtige 
omstandigheid als bovenbedoeld kan worden aangemerkt; dat op grond 
van het voorgaande moet worden geoordeeld, dat de raad der gemeente 
. . .. terecht niet tot de gevraagde medewerking bereid is gevonden en Ge
deputeerde Staten terecht het raadsbesluit hebben gehandhaafd. 
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. Uit al het voorgaande volgt dus, dat de a.r. raadsleden die, overeen~ 
komstig het advies van b. en w., hebben gestemd tegen de inwilliging 
der aanvrage' van de Vereniging tot stichting en instandhouding van 
scholen voor onderwijs naar de leer van de Gereformeerde Kerken (vrij
gemaakt) te .... , daarmede hebben gehandeld in overeenstemming met 

. de wettelijke voorschriften welke in deze zaak van belang waren. En ge
zien dat die wettelijke bepalingen er juist op zijn gericht de vrijheid van 
onderwijs te waarborgen, door het recht der schoolverenigingen op finan
ciële medewerking der overheid te binden aan objectieve normen en ze 
niet afhankelijk te doen zijn van het subjectief inzicht der overheden, 
hebben zij daardoor tevens gehandeld in het belang van de vrijheid van 
het bijzonder onderwijs in het algemeen. Sympathie voor of antipathie 
tegen een bepaalde schoolstichting moet en mag in zulke gevallen geen rol 
spelen; het gaat om de rechten en belangen van het bijzonder, van het 
christelijk onderwijs in zijn geheel. En die zijn alleen gediend met stricte 
handhaving der objectieve normen. Slechts daarbij is de vrijheid van 
onderwijs, in het bijzonder de vrijheid van richting, veilig. 

Ik moet hierbij uit gebrek aan wetenschap dienaangaande uiteraard 
buiten beschouwing laten, of de tegenstemmende raadsleden zich werkelijk 
op de boven ontvouwde gronden tegen de gemeentelijke medewerking aan 
de voorgenomen schoolstichting hebben verklaard, of zij zich niet (mede) 
door verkeerde motieven, welke niet hadden mogen gelden, met name 
antipathie, hebben laten leiden. Intussen, zelfs al was dat zo, dan werd 
daarmede de beslissing nog niet onjuist. Maar wel zou hun dan een ver
keerde houding kunnen worden verweten. 

In dit verband mag niet onvermeld blijven, dat de door u vermelde 
argumenten van b. en w., dat het onderwijs op de nieuw te stichten 
school niet wezenlijk zou verschillen van dat op de bestaande gerefor
meerde school, en dat van verloochening van de statuten bij de bestaande 
schoolvereniging geen sprake is geweest, blijkens het bovenstaande niet 
ter .zake kunnen doen. Ook al zouden b. en w. hierin groot gelijk hebben, 
dan betreft het hier nog punten in welker beoordeling zij - en de raad -
zich nu juist niet hadden te begeven. Zo zou immers toch het subjectief 
oordeel der overheid weer een rol gaan spelen. 

Wellicht merkt iemand op, dat weliswaar in het licht zowel van de wets
geschiedenis als van de aan de wetgeving op de financiële gelijkstelling 
ten grondslag liggende beginselen, de uitlegging, wellçe aan de term "andere 
gewichtige omstandigheden" wordt gegeven, volkomen juist is te achten, 
maar dat de wet. zelf nu eenmaal niet met zoveel woorden zegt wat al 
dan niet als "gewichtige omstandigheden" mag worden aangemerkt. Men 
zou het dan niet bepaald ongeoorloofd behoeven te achten, wanneer een 
gemeenteraad met de hand over het hart zou strijken en zijn medewerking 
verlenen, uit overweging, dat het gewenst is degenen, die op redelijk 
te waarderen gronden, welke voor hen een gewetens-karakter dragen, 
menen tot stichting van een eigen school te moeten overgaan, de financiële 

. medewerking daartoe uit de overheidskas niet te onthouden. 
Een gemeenteraad welke daartoe in zulk een geval zou. besluiten, en een 

raadslid dat daartoe medewerkt, begeven zich hiermede, hoe sympathiek 
hun standpunt op het eerste gezicht ook lijkt, toch op een gevaarlijke weg. 
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Zij laten dan overwegingen gelden, waarvan de wetgever op goede gron
den - ontleend aan de eis dat, bij onverkorte handhaving van de vrijheid 
van anderwijs en van de vrijheid van richting, de subsidiëring van het 
bijzonder onderwijs alleen aan objectieve normen zou zijn gebonden -
niet heeft gewild, dat zij in aanmerking zouden worden genomen. 

G. 

3. VRAAG: 
Dient de overheid dorpshuizen en buurthuizen - dat zijn gemeen

schapshuizen voor een groep van bewoonde oorden - te subsidiëren? 

ANTWOORD: 
Er bestaat een uitvoerig rapport over buurr- en dorpshuizen, uitgebracht 

aan en gepubliceerd door de Stichting Friesland voor Maatschappelijk 
Werk. Bij lezing daarvan wordt duidelijk, dat als een "echt" buurt- of 
dorpshuis slechts worden aangemerkt die instellingen, welke niet alleen 
een gebouw voor onderscheidene, door anderen georganiseerde doelstel
lingen ter beschikking stellen, maar er ook zelf op uit zijn ontspannings
en vormingswerk te organiseren. 

En daarmede zit men terston.d midden in de problemen. 
, Gezamenlijk breien en knutselen geschiedt niet zwijgend. Welke sfeer 

is er? Allicht geen rauwe, liederlijke. Maar een christelijke? Of alleen 
maar op zijn best een "neutrale"? 

Gaat men voorlezen, wat wordt dan voorgelezen? 
Sticht men een bibliotheek, welke signatuur draagt die dan? 
Houdt men lezingen, wie houden ze dan en welke voorwaarden in levens

beschouwelijk opzicht worden gesteld? 
Zo kan men voortgaan. Daarbij worde bedacht, dat het niet gaat om 

een gesprekscentrum tussen "gevormde" mensen, die een levensbeschou
wing hebben verworven en mogen worden geacht, beïnvloeding van 
anderen kritisch te ondergaan, maar dat het veelszins gaat om vorming 

. van jongeren en minder geschoolden. 
Wellicht moet men dat alles niet al te zwaar nemen en blijft het groten

deels bij het verschaffen van gelegenheid tot cultureel verantwoorde ont
spanning en bezigheid. Maar ook dan toch op zijn best in een' "neutrale" 
sfeer. 

De bundelende, gemeenschapsvormende kracht, welke daarvan uitgaat 
en die een tegenwicht moet vormen tegen de ontbindende krachten, welke 
de plattelandssamenleving bedreigen, kan naar onze overtuiging toch nim
mer bijster groot zijn. 

Moet daarom zulk werk nimmer van overheidswege worden gesubsi
dieerd? Dat acht ik te ver gedreven. Daar waar de bevolking in paupe
risme, godsdienstige onverschilligheid, maatschappelijke opstandigheid 
en/of cultuurloos nihilisme verzonken is of dreigt te verzinken, geeft 
elke opheffende werkzaamheid, zelfs al voert zij helaas niet tot de Bron 
des Levens, een welkome kans op verbetering, zij het dan niet in de 
wortel. In die zin kan dan ook werk als te Jubbega geschiedt worden ge
waardeerd en met recht grotendeels uit de overheidskas gesubsidieerd. 

Maar het gaat niet aan, van d~ruit nu de gevolgtrekking te maken 
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tot een algemene toejuiching van buurt- en dorpshuizen en van overheids
steun daaraan. 

Een andere zaak is, dat in vele plaatsen een behoorlijke gelegenheid 
voor het verrichten van allerlei vormings-, cultureel en maatschappelijk werk 
ontbreekt, zodat men het met een verveloze cafézaal of gammel gebouwtje, 
al dan niet "voor christelijke belangen", moet doen. Op dat gebied liggen 

-m.i. meer mogelijkheden voor de overheid om steun te verlenen. 
Men komt in de zakelijke - hetgeen, gelijk nog blijken zal, geenszins 

wil zeggen : principe-vrije :.- sfeer, wanneer de overheid alleen subsidie 
verleent in de materiële exploitatie van buurt- en dorpshuizen. Te denken 
valt hier aan garanties voor rente en aflossing van leningen voor bouw, 
inrichting, verbouwen verbetering van zulke huizen, aan bijdragen in 
een exploitatietekort e.d. 

Dat men hier nog niet uit de principiële kwesties is, bewijzen de volgen. 
de vragen: 
, Door wie moet een buurt- of dorpshuis gesticht zijn of worden en 

geëxploiteerd worden om voor financiële overheidssteun in aanmerking 
te komen? Door één of meer of door alle bona-fide volksgroepen? 

Ik wijs hier op een vraag, die zith ook bij de zgn. wijkgedachte voor
doet. Van bepaalde zijde wordt die gepropageerd alsof een grote-stadswijk 
werkelijk een omvattende "levens-gemeenschap" zou kunnen zijn. Of 
men daarin al dan niet gelooft speelt ook een rol bij het standpunt, dat 
men inneemt ten aanzien van de voorziening met wijkgebouwen. In het 
eerste geval loopt men daarvoor principieel warmer dan in het laatste. 
Zouden christenen hun gebouwen voor christelijke belangen gaarne op
geven voor een gebouw van "de wijk", waarin ook de A. J. c., een "neu
trale" toneelvereniging enz. enz. vergaderen, oefenen, spelen, dansavonden 
hebben enz.? Het gebouw mag dan een "dood ding" zijn, maar men hecht 
toch aan de omgeving, de sfeer. Soms moet men wel met een "neutrale" 
zaal genoegen nemen, maar bij voorkeur toch niet. 

Wellicht ligt dit in levensbeschouwelijk meer homogene streken en 
plaatsen wat anders, maar ook daar zal men toch bij buurt- en dorpshuizen 
wel herhaaldelijk voor dezelfde moeilijkheid komen te staan. 

En wat moet de overheid dan: een buurt- of dorpshuis wel subsidiëren, 
omdat het "algemeen" is - ook al zou het alleen op de socialistische, vrij
zinnige en humanistische bevolkingsgroepen steunen; dat komt blijkens 
bovenvermeld rapport nogal eens voor -, maar een gebouw voor chris
telijke belangen niet? Ik denk hier ook aan de mogelijkheid, dat ortho
doxen niet kunnen meedoen, omdat het gebouw des Zondags voor ver
maak e. d. wordt gebezigd. 

Mijn conclusie: ik zou liever zien, dat men de exploitatie van dorps
en buurthuizen scheidde van het organiseren van vormingswerk 1). Uiter-

l) De Nederlandse Bond voor sociaal-cultureel VOTmingswerk publiceerde een 
belangwekkende brochure van de hand van zijn algemene secretaris, de heer C. 
Louwerse: Dijken dicht .•. en verderf Maatschappelijk en cultureel opbouwwerk in 
de noodgebieden. In deze brochure, welke een christelijke geest ademt, wordt het pleit 
gevoerd voor het vormen van "dorpscommissies voor maatschappelijk en cultureel 
(opbouw-)werk" en voor de sti~hting van dorpshuizen. Bij de lezing van het sympathieke 
betoog vraagt men zich ook in dit geval af, of wel voldoende is onderkend, dat onze 
Nederlandse samenleving nu eenmaal niet meer draagt het stempel van één bepaalde, 
in casu orthodox-protestantse, levensbeschouwing, zodat maatschappelijk en cultureel 
werk voor gezamenlijke verantwoording, gezien de uiteenlopende levensbeschouwingen 
welke in dat werk noodwendig tot uitdrukking komen, niet meer mogelijk is. 
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aard kan de overheid daartoe niet dwingen. Maar haar subsidieregeling 
zou zij uitdrukkelijk kunnen treffen voor stichting en exploitatie, tegen 
redelijke tarieverl, van het gebouw. Dat hierin een indirect subsidie voor 
het er in verrichte werk schuilt, geef ik gaarne toe. Uiteraard moet men 
oppassen zodoende ook geen bruiloften e. d. te financieren. M. a. w. het 
verhuur-tarief moet gedifferentieerd zijn. 

In de tweede plaats dient steun voor de stichting en exploitatie van ge
bouwen voor vergaderingen, Groene Kruis, consultatiebureau, clubwerk 
e. d., niet tot "algemene" instellingen beperkt te blijven. Ook andere dienen 
daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Uiteraard dienen daarvoor 
zekere voorwaarden te worden gesteld, die nog niet zo gemakkelijk zijn 
te omschrijven. O. a. dienen alleen of voornamelijk wor politieke en/of 
kerkelijke doeleinden bestemde lokaliteiten niet gesubsidieerd te worden 
en zal moeten vaststaan, dat met het gebouw een wezenlijk belang wordt 
gediend 2). 

Tenslotte: of het vormingswerk in buurt- en dorpshuizen (en elders I) 
moet worden gesubsidieerd, is een "kous apart". Men scheide dit bepaald 
van de subsidiëring der lokaliteit. En verder zie men de artt. 10 en 11 
van het model voor een a.r. gemeenteprogram en 7 en 8 van het ontwerp 
leidraad voor een a.r. provincieprogram, om te verstaan hoe voorzichtig 
de overheid hier dient te zijn. G. 

* 
BOEKBESPREKING 

J. VAN DER HAAR, Het vraagstuk der lijkverbranding. Uitg. 
B. Weissenbach & Zn., Sneek, 1953. 

De werkelijke lezers van ons tijdschrift kennen een groot deel van de 
inhoud der brochure, die de burgemeester van Mijdrecht en Wilnis over 
de lijkverbranding in het licht gaf. Het eerste deel van dit geschrift is 
nl. reeds als artikel in het no van A.R.s. van September 1952 onder hun 
ogen gekomen; althans de hoofdzaken er van; want op bepaalde punten 
is de brochure belangrijk uitvoeriger. Het tweede deel bevat een aantal 
gedachten over wat onze houding moet zijn tegenover het wetsontwerp 
tot regeling van de lijkverbranding. Van der Haar is nl. van mening, 
dat wij de gelegenheid van de openbare behandeling van dit ontwerp, die 
te verwachten is, moeten aangrijpen "om vriend en vijand te laten zien, 
dat de verheerlijking van Gods Naam, ook in het staatkundig leven, bij 
haar (d. w. z. bij onze partij) vlees en bloed geworden is. Van onder
scheiden zijden heeft men onze partij beginselverzaking in de schoenen 
geschoven. Hier is de gelegenheid bij uitstek, op duidelijke wijze te laten 
zien, dat het met die beginselverzaking minder droef gesteld is, dan som-

2) In sommige buurt- en dorpshuizen is een badhuis. ondergebracht. Met het oog 
op de subsidiëring bestaat daartegen uiteraard geen bezwaar (afgezien van de Zon
dagssluiting). Intussen dient wel rekening te worden gehouden met deze complicatie. 

Evenals de subsidiëring van het vormingswerk, dat in de dorpshuizen eventueel ge
schiedt, is ook die van het bad-bedrijf een afzonderlijke aangelegenheid. 
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migen - wij denken nu bv. alleen maar, zegt hij, aan de S.G.P. - den 
volke pogen diets te maken." Dat zou dan in de practijk moeten geschie
den, doordat de partij - in de gehele betreffende passage veronachtzaamt 
de schrijver het onderscheid tussen de Kamerfracties en de partij op een 
onverklaarbare wijze; hij wil zelfs de partij het recht van amendement 
laten hanteren - doordat de partij, lees: de fractie, tegen art. 1 stemt 
en bij de volgende artikelen via. amendementen de crematie, die er dan 
door het aanvaarden van art. 1 door de meerderheid van de Kamer wel 
dóór is, nog zoveel mogelijk aan beperkende bepalingen probeert te binden. 

Terwijl wij ons nu met zijn afwijzing van de crematie als een onge
oorloofd loslaten van de christelijke zede van het begraven in grote trek': 
ken wel kunnen verenigen en zijn geschrift uit dien hoofde ook wel 
kunnen aanbevelen als een verzameling en ordening van het materiaal 
der onzerzijds steeds tegen de crematie aangevoerde argumenten, moeten 
we, wat toch wel de eigenlijke teneur zal zijn van de publicatie van deze 
brochure náást het artikel in A.R.s., afwijzen en kunnen we ons niet 
stellen achter het advies, dat Van der Haar aan onze Kamerfracties te 
dezen geeft. 

We willen uit de aard der zaak graag trachten, dit nog wat nader 
te adstrueren, al dient dadelijk te worden gezegd, dat de schrijver onze 
argumenten, alweer in hoofdzaak, wel kent en er blijkbaar niet door over
tuigd yYordt. Want aan het slot van zijn brochure neemt hij als bijlage 
in extenso op het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer dd. 5 Februari 
1953 naar aanleiding van het in geding zijnde wetsontwerp. En in dit 
Voorlopig Verslag is ongeveer alles te vinden en blijkbaar mede van a.r. 
zijde te berde gebracht, wat ik aan critiek heb op het gerefereerde advies 
van Van der Haar. 

Wèl is het ook zijn mening, dat wij door middel van wetgeving moeten 
komen uit de huidige impasse, maar in de eerste plaats heeft hij een 
andere kijk dan ik op de eigen aard en de consequenties van het voort
duren van een situatie, ongeveer dertig jaar lang, van een crematie
practijk, die wel onwettig, maar niet strafbaar is gebleken. Hoe dat 
juridisch precies zit, kan ik niet zeggen, maar het zou, van de kant 
van de ethiek bekeken, bepaald fout zijn, eerst de ene gelegenheid na 
de andere om de wet te veranderen, te laten voorbijgaan en dan . plot
seling te komen met een verbod, waarbij strafbaar werd, wat jaren 
lang niet alleen is getolereerd, maar wat ook door een soort van gentle
men's agreement tussen Justitie en Westerveld is gereglementeerd, 
en dat - om het huiselijk te zeggen - tot tevredenheid van beide par
tijen. Wat de S.G.P. wil en wat Van der Haar voorstaat, kàn nu niet 
meer, zonder dat de indruk van willekeur wordt gewekt, en dat is ethisch 
bezien - voor een goede verhouding van overheid en onderdaan - niet 
zonder bedenkingen. Niet alleen is de eerbied voor de wet er mee gemoeid, 
dat de schending van de wet niet langer straffeloos kan plaatsvinden, ook 
is de eerbied van het volk voor de wetgever erbij gebaat, wanneer eindelijk 
wat zo lang buiten de wet om door een accoord werd geregeld en wat 
toch de wet ten nauwste raakt, nu bij de wet wordt vastgesteld. Eerst 
dan zal er op dit punt weer goede justitie mogelijk zijn; en dat is 
zowel ethisch als juridisch belangrijk. Maar deze justitie zal ergens 
ethisch gefundeerd dienen te zijn. Dit laatste wordt evenwel wel zeer 
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moeilijk, indien de gereleveerde willekeur zich ging vertonen. Men kan 
natuurlijk zeggen: dan had in 1918 het coalitie-kabinet maar moeten in\
grijpen. Dat is blijkbaa,r niet mogelijk geweest. Maar nu het niet ge
schiedde, moet men daarmee rekenen. Men moet - als men hier van 
een fout wil spreken - deze fout nemen. Het is niet alleen onmogelijk, 
het is ook niet fair, de klok dertig jaar te willen terugdraaien. 

In de tweede plaats denk ik anders dan Van der Haar over de vrijheid 
van de burger. Ik ben het met hem eens, dat de voorstanders der crematie 
zich moeilijk op een voor de overheid aanvaarde manier op hun geweten 
kunnen beroepen,- maar er zijn nog andere vrijheden van de burger dan de 
consciëntievrijheid. Van der Haar heeft zich beroepen op art. IV van 
het program van beginselen, waar staat, dat de overheid uit bestuur en 
wetgeving alles behoort te verwijderen, wat de vrije invloed van het Evan
gelie op ons volksleven belemmert. Zou nu werkelijk door crematie, zoals 
het wetsontwerp deze wil regelen, de vrije invloed van het Evangelie op 
ons volksleven worden belemmerd? Ik wil niet de vraag stellen, die mis
schien bij anderen leeft, of nl. een verbod van crematie - stel dat het 
mogelijk ware en aan welks totstandkoming dan de christelijke partijen 
debet zouden zijn - de vrije invloed van het Evangelie niet in de weg 
zou staan. Bij mij leeft in dit verband een andere overweging. Wij hebben 
voor de vrije invloed van het Evangelie - van de menselijke kant be
keken, en zo is deze taak toch aan de orde in art. IV - een grote formele 
vrijheid nodig. Erkenning van burgervrijheden is voor de ontplooiing der 
gehoorzaamheid aan het Woord Gods een uiterst belangrijke voorwaarde. 
Geestelijk leven bloeit nergens bij de gratie van wettelijke dwang. Indien 
men art. IV voor zover het hierboven geciteerd werd, bij deze zaak ter 
sprake brengen wil, zal de vrijheid van de-. burger altijd gehonoreerd 
moeten worden, want als men daar niet uiterst voorzichtig mee is, be
lemmert men de vrije invloed van het Evangelie. Weliswaar is met de 
herinnering aan deze vrijheid" niet alles gezegd. Maar het heeft mij goed 
gedaan, dat in het Voorlopig Verslag bovengenoemd blijkbaar ook a.r. 
Kamerleden aan het woord zijn bij de opmerking: "De overheid moet dus 
zeer voorzichtig zijn met het opleggen van dwangmaatregelen ter zake". 
Te meer, omdat men van de zijde, die dan in het Voorlopig Verslag aan 
het woord is, ook nog de andere kant van de zaak belicht heeft. Ik citeer 
daarom nog eens: "De handhaving en de vestiging ener rechtsorde heeft ; 
een tweeledig doel: enerzijds de garantie der vrijheid, waarbij te beden
ken is, dat God vrije mensen schiep, die de mogelijkheid hebben Hem 
te dienen en Hem te verwerpen, anderzijds de garantie ener orde, welke 
een goede samenleving mogelijk maakt en welke op een bepaalde wijze 
historisch-geestelijk gequalificeerd is. Het is duidelijk, dat dit tweeledig 
doel een conflict in het leven kan roepen en derhalve tot een compromis 
moet leiden. Gelijk het door de Here Jezus aangehaalde geval van Mozes' 
gebod over de echtscheiding ook bewijst. In dit licht moet ... het probleem 
der lijkverbranding worden gezien." 

Tenslotte meen ik er enig bezwaar tegen te moeten maken, dat Van der 
Haar" het doet voorkomen, dat hij Kuyper beter kan lezen dan Colijn 
het kon. Zijn brochure bevat een afzonderlijk hoofdstuk: De mening van 
Kuyper, door Colijn onvolledig geciteerd. Ik snap er niet veel van. Ik 
kan althans niet inzien, dat Colijn iets van Kuyper verzwegen heeft, om-

/ 

\ 
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dat het hem niet goed uitkwam. Kuyper stond niet voor de situatie, die 
te onzent sinds 1914/15 zich voordoet. Kuyper vreesde voor overheids
dwang, gericht tegen de christelijke begrafenis. Liever dan een discussie 
te beginnen over de vraag, of de tegenwoordige voorstanders van de lijk
verbranding in Nederland deze "zoeken voor zichzelf, en niet om pro
paganda te drijven voor heidense costumen tegen het christelijke graf" 
- in dàt geval wilde Kuyper zich nI. tegen vrijlating van de verbranding 
niet verzettten - wijzen wij er op, dat in de overvloed van litteratuur 
over het vraagstuk van onze kant zelden of nooit eens duidelijk gezegd 
wordt, wat Kuyper vijf en zeventig jaar geleden zag aankomen: de uit
holling en het factische doodbloeden van christelijke zeden en tradities 
door de technische ontplooiing onzer samenleving. Het zijn opmerkens
waardige woorden, die Kuyper juist in verband met het crematie-vraagstuk 
daarover schreef in Ons Program, 1879, blz. 803/4; ik ben het er ook 
niet helemaal mee eens, maar Kuyper maakte attent op een probleem, 
waar wij in onze tijd veel meer mee moeten bezig zijn. Hij schreef nI.: 
"Toch verhelen we ons niet, dat de ontzettende opeenhoopingen van 
menschen, gelijk men die in Parijs, Londen, Berlijn en Weenen almeer 
krijgt; zelve symptomen van een heidensche levensontwikkeling en uitingen 
van den geest die eens het verstoorde Babel wilde bouwen; als door on
christelijke levensrnotieven veroorzaakt, dan ook van lieverleê èn met de 
conditiën der natuur, èn met de Christelijke levensusantiën in strijd be
ginnen te komen." 

En helemaal tenslotte: mijn nog al eens vaak door Van der Haar 
geciteerde en bestreden collega in Groningen heet niet Vos, maar De Vos, 
gelijk aan de schrijver toch ook weer niet geheel onbekend was, zie aant. 68 
met de vermelding van de namen der leden van de commissie-Kan. 

R. SCHIPPERS 

Opbouw. Wat maakt een christen van zijn leven? Opstellen 
van Prof. Mr 1. A. DIEPENHORST, T. CNOSSEN, T. M. 
GILHUIS, Ds J. c. J. KUIPER, Ds G. LUGTIGHEID, Ds S. J. 
POPMA, M. RUPPERT, Prof. Dr R. SCHIPPERS, Ds H. A. 
WIERSINGA. Zwolle, La Rivière & Voorhoeve. 

't Gaat over christelijke, als wij het goed begrijpen gereformeerde, levens
stijl. Daarbij blijft in het midden wat met "gereformeerd" zou zijn be-

-doeld. In dit boek, blijkbaar vooral voor jonge mensen bestemd, is een 
schone poging ondernomen. Een poging zoals wij ze tegenwoordig in de 
bedoelde kring meer aantreffen, een poging waartegenover wij niet met 
ondankbaarheid mogen staan. Na een woord vooraf wordt gehandeld over 
het kerkelijk leven, het gezinsleven, ons belijden en de school met de bijbel, 
het zgn. derde milieu (bedoeld zijn de verenigingen e.d.), het culturele, 
het politieke leven, hetzelfde internationaal bezien, christelijk-sociaal, 
zending en evangelisatie, christelijke organisatie, antithese, doorbraak, 
isolement, emigratie. 

Evenals de onderwerpen leveren ook de schrijvers nogal verscheiden
heid op. Het is daarom bezwaarlijk en ondoelmatig, ook eigenlijk onbillijk, 
in détails te treden. Uiteraard heeft iedere auteur geschreven over het ter-
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rein dat hij practisch of theoretisch kent, naar het bij lezing schijnt, goed 
kent. En op dat gebied schaft hij, met meer of minder geluk, goede raad. 
Er zijn echter ook bijdragen onder, wij noemen die van de heren Gilhuis, 
Ruppert en Ds Wiersinga, die niet in de eerste plaats raad bedoelen te 
schaffen. En naar onze mening zijn die de meest geslaagde. 

Uit deze laatste artikelen klinkt de roep naar boven om Hem, om Wie 
het gaat. In de andere wordt Hij verondersteld, 0 zeker, maar in die 
bijdragen wordt o. i. iets heel belangrijks vergeten. Namelijk dit, dat in 
het milieu, waarvoor deze bundel bestemd is, niet meer met zulk een ver
onderstelling kan worden volstaan. Dat het niet genoeg is, aan mensen 
van goede wil raad te geven tot het zo doeltreffend mogelijk effectueren 
van die wil. Want hoe is het met de richting van die wil gesteld? 

Veel van wat wij in dit boek aantroffen, confronteerde ons met de moei
lijkheid, waarin de christelijk-protestantse intellectueel georiënteerde 
burgerij van na de eerste wereldoorlog zich bevindt, een moeilijkheid, 
waaruit met geen adviezen voor levensstijl te redden valt. Er is maar één 
weg, een weg waarop de heer Gilhuis (blz. 49, 63) wijst: de vraagroep 
van Elisa "Waar is de HERE, de God van Elia, ja Dezelfde?" en zijn 
aanhaling uit Groen van Prinsterer "Hebt den Heere, hebt uw kinderen, 
hebt de kinderen van uw volk lief, dan zult gij weten wat ge te doen 
hebt". Dat men deze weg zou weten, valt niet te veronderstellen; deze 
weg en deze alleen moet gewezen worden. 

Doch dit kan dan niet geschieden als op blz. 147, waar wij lezen, dat 
het kruis van tweeërlei bijb~luitleg moet worden gedragen. Ja, als men 
dàt een kruis wil noemen, dat de theoretische theologie er niet uit komt ... 
Maar pas op. Als zij (zie Geref. Theol. Tijdschrift 1953, blz. 39) degene 
is, door wier toedoen alleen met zo groot mogelijke nauwkeurigheid kan 
worden vastgesteld wat de Heilige Schrift - het Woord van de levende 
God! - ons te zeggen heeft, dan kon het kruis van de tweeërlei uitleg
mogelijkheid ook wel eens ten aanzien van het Kruis blijven bestaan. 
En voor de theologie is het dan ook blijven bestaan! 

Maar niet voor het geloof. 
In de bijdrage over het kerkelijk leven heeft de auteur dier rubriek 

ook middels het trekken van een vergelijking tussen ons en de voor
geslachten, op vele punten een scherpzinnige diagnose gesteld. Maar nu 
de therapie? En die kan toch nergens anders beginnen dan in de prediking 
van de kerk. 

Over matheid en tekort aan innerlijke overtuiging klaagt één der schrij
vers op blz. 121. Wij zijn het geheel met hem eens. Evenwel: niet door 
de poging, onze levensstijl te onderbouwen, niet door het opwerpen van 
de vraag: wat maakt een christen van zijn leven, kan hiervoor genezing 
worden gevonden. Dit kan met name ook niet door zulke pogingen vanaf 
de kansel en door het "belichten" van "gegevens" uit de Schrift te onder
steunen. Maar alleen in het prediken, d. i. in het door de Heilige Geest 
doorgeven en aldus waar maken van 's Meesters profetie: Ik zeg u, de 
ure komt, en zij is reeds gekomen, dat de doden de stem van de Zoon 
van God zullen horen, en zij die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. 

De stem van de Zoon van God. Wij spreken het nog eens met de heer 
Gilhuis Groen van Prinsterer na: dan zult gij weten wat ge te doen hebt. 

MEKKES 
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MI' I. A. DIEPENHORST, Het vraagstuk van de oorlog. 
J. Niemeijer, Groningen, 1953. 51 blz. 

Zoals wij dit van de schrijver gewoon zijn, heeft hij getracht, het onder
werp breed te belichten. Ontzaglijk veel litteratuur en mogelijkheden van 
zienswijzen zijn in dit een en vijftig bladzijden tellende boekske ter sprake 
gebracht, terwijl de schrijver zich van een beslissende uitspraak en zelfs 
van het geven van enigermate beslissende richtlijnen wenst te onthouden. 

Hij heeft zich trachten in te denken in hetgeen hun wedervaart, die 
oog in oog worden gesteld met de reële verschrikkingen van de krijg. 

Dit is prijzenswaard en begrijpelijk, vooreerst om drie redenen: wij 
kunnen de geestelijke omstandigheden, waarin wij in de komende bewogen 
tijd zullen verkeren, niet voor- noch overzien; wij kunnen geen recepten 
geven vqor wat ons zo met de diepte van onie val confronteert als oorlog; 
en juist ómdat geven van voorlichting hier in feite meer nodig is dan 
wanneer en waar/ook, schijnt heel de situatie boven ons bereik te vallen. 

Inderdaad: onder zulke omstandigheden is reserve stellig prijzenswaard. 
Toch vrezeh wij, dat soldaten en burgers in de grens situaties van de 

oorlog temidden van de velerlei door schrijver opgeworpen overwegingen 
weinig houvast voor hun eventuele "existentiële beslissing" zullen kun
nen vinden. En zo rijst bij het lezen de aarzelende conclusie: ware het 
niet beter, onze beschouwingen dan maar enige jaren vóór ons te houden 
totdat wij ons dieper hebben bezonnen? 

Nu echter komt de critieke vraag: van welke aard kan zulk een be
zinning ooit zijn? Is het ons christelijk verstand, dat ons verder kan 
helpen? 

De achilleshiel van schrijvers inzicht dunkt ons bloot te liggen, blz. 50, 
waar hij zegt: "Een gesloten, overtuigende christelijke ethiek van het 
huwelijk is mogelijk, een gesloten overtuigende ethiek van de oorlog is 
dit niet. Deze laatste, de oorlog, kan slechts als opgelegd worden aan
vaard, omdat wij mensen niets anders meer weten en er niets beters 
van terecht kunnen brengen". . 

Bij alle erkenning van het grote verschil tussen huwelijk en oorlog 
lijkt het ons toe, dat de auteur hier juist hèt grote punt over het hoofd 
ziet. Maar zulks. valt met het verstand niet uit te praten, het is een 
kwestie van geloof. Daarom menen wij, deze korte bespreking ~ eniger
mate in de stijl van de brochure zelf - te mogen en te moeten besluiten 
met een vraag: acht de schrijver werkelijk "een gesloten overtuigende 
christelijke ethiek" mogelijk? Kan ik die vinden in de mateloze ver
wikkeldheid van de wet der zonde, waaronder ik als een slaaf ben ver
kocht? En als God in mijn onmogelijkheden Zelf uitkomst schenkt in 
Zijn verlossing, zal Hij het dan in het ene wel en in het andere niet doen? 

Zal ik maar niet liever van gesloten ethiek af#en en nochtans de orde
ningen van de wet Zijner liefde doorzoeken - in het geloof - om ook 
in "de werelddwarreling" (blz. 51) te weten wat ik te doen heb? Wij zijn 
niet klaar met onze overwegingen door de slotsom dat een gesloten ethiek 
onmogelijk is. Want die is voor de christen principieel en te allen tijde 
uitgesloten. En nochtans, neen juist daarom, is de Bergrede uitgesproken. 

MEKK;ES 
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't Is nog niet zo gemakkelijk precies aan te geven wat onder "burgerzin" 
is te verstaan. 

Wij zijn "burgers" van de "staat". De burger is de mens, zoals hij ge
kwalificeerd wordt door zijn positie in de staat; en dan niet alleen als 
onderdaan tegenover de overheid, maar als mede-actief en mede-verant
woordelijk lid van de staatsgemeenschap. 

"Burgerzin" ligt dus in de politieke sfeer en betekent in het algemeen, 
dat men inderdaad zulk een meelevend en meewerkend burger in de staat 
begeert te zijn. 

Evenwel - het leven van de staat is niet apart te stellen v3.!1 het volle 
volksleven en het politieke leven van de burger niet van zijn leven in de 
volle volksgemeenschap. Daarom kan een werkelijke burgerzin zich ook 
niet beperlcen tot zuiver politieke belangstelling. Bij een ramp als de laatste 
watersnood, bij bestrijding van een gevaar, dat heel de beVolking bedreigt, 
bij het nastreven van een algemeen volksbelang, verlenen grote scharen 
hun medewerking onder leiding van Rode Kruis of gemeentebestuur. Ook 
dat is toch een gelukkig verschijnsel van burgerzin en we zouden deze 
dus bijna kunnen omschrijven als "toewijding aan het algemeen belang der 
burgerij". Inderdaad kunnen we de staatsburger niet scheiden van de mens, 
zoals hij leeft en streeft in de maatschappij en inzover brengt ons onder
werp ons in aanraking met de actuele en boeiende problemen van vrijheid 
en persoonlijke verantwoordelijkheid, van particulier eigendom en collec
tiviteit; er zou ipgegaan kunnen worden op de vragen van techniek en 
massificatie, van rationalisatie en mechanisatie en van de desintegratie 
van het geestelijk leven. ' 

Het is duidelijk, dat een brede en diepe bespreking in deze geest niet 
mogelijk zal zijn. Wij willen wel het economisch-sociale leven in onze ge
zichtskring betrekken, maar toch het vraagstuk toespitsen op zijn eigen
lijke, d. i. zijn politieke betekenis. We verstaatl dus onder "burger~in" 
met name de belangstelling voor de publieke zaak en de bereidheid daar
voor mee zijn krachten beschikbaar te stellen. 

Men is het er algemeen over eens, dat aan deze burgerzin in ons land 
wel een en ander en ook wel veel hapert. De poging, om deze door woord 
en geschrift en op allerlei manieren te stimuleren wijst daar wel op en 
dat het onderwerp hier aan de orde gesteld wordt is er opnieuw een bewijs 
van. De meeste mensen leven weinig mee in het grote bewegen en streven 
A.. S. XXIII 11 
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van volk en staat. Informeert men naar de reden, dan krijgt men zoiets 
te horen als: "dat wordt toch in Den Haag bedisseld I" - "dat wordt toch 
bekokstoofd door de grote heren van de fabriek" - en: "het is mij wel 
best, als ik het maar goed heb". 

In deze weinig verheven woorden wordt toch de oorzaak van het euvel 
aangeduid. Daar is eerst het diepgewortelde individualisme en egoïsxp.e 
van de mens, en de gemakzucht waarmee hij zich afmaakt van de verant
woordelijkheid voor anderen en voor het geheel. Maar daarna is er toch 
ook nog deze bijzondere factor: dat de individuele mensen inderdaad 
weinig invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken en dat dit be
grijpelijkerwijs de animo wegneemt, zich met die zaken te bemoeien. In 
het algemeen is voor de ontplooiing van persoonlijke belangstelling en 
activiteit nodig: 

1. vrijheid om eigen inzicht tot uitdrukking te brengen; 
2. het dragen van persoonlijke verantwoordelijkheid; 
3. het beschikken over (meer of minder) persoonlijke eigendom. 
En voor persoonlijke belangstelling en activiteit ten aanzien van de 

publieke zaak is· nodig, dat de mogelijkheid bestaat ook hier eigen inzicht 
te laten gelden, met persoonlijke verantwoordelijkheid er aan deel te 
nemen, - is nodig dat de publieke zaak óók eigen zaak is. 

Men zou denken, dat de maatschappelijke en politieke ontwikkeling in 
de laatste 100--150 jaar toch wel een gunstige situatie had geschapen 
voor de vorming van een actieve, levende burgerzin. Immers, in de 1ge 
eeuw had de arbeider weinig in te brengen en had de burger beperkte 
staatkundige rechten (geen kiesrecht); zij waren niet veel meer dan onder
geschikte en onderdaan. In de 20e eeuw echter is de arbeider vrijgemaakt 
en tot welstand en levenszekerheid gekomen, terwijl de burger in het volle 
bezit is gekomen van de rechten van het staatsburgerschap. Nu zou zich 
dus vrij kunnen ontwikkelen de burgerzin, die tevoren gebonden geweest 
was. 

Dit is nu echter de tragiek der historie: in omstandigheden, die volle 
ruimte boden voor het betrachten van de burgerzin, werd de mogelijkheid 
daartoe benomen door de wettelijke positie van de burger; nu de wette
lijke positie van de burger er ruimte voor geeft, wordt de mogelijkheid 
er toe weggenomen door de veranderde omstandigheden op maatschappe
lijk en staatkundig gebied. 

Ter adstruering hiervan geef ik een zeer kort overzicht van de ontwikke
ling van maatschappij en staat in de laatste 150 jaar. 

Onder de heerschappij van de klassieke economie, die aan de onder
nemer ongebonden vrijheid liet, was de arbeidende stand in vele opzichten 
aan de ondernemer overgeleverd, maar ondergingen ook vele ondernemers 
zelf de ellende van de onbeperkte concurrentie. Als reactie hierop ontstond 
het streven, de vrije concurrentie te beperken en de vrije beschikkings
macht aan de ondernemer te ontnemen en in handen te brengen van de 
gemeenschap - wat ook in menig opzicht bereikt werd. 

Het gevolg is geweest, dat het individuele handelen van de ondernemer 
plaats maakte voor het collectief Ïlandelen. Niet enkele personen, maar 
organisaties gingen hun stempel zetten op de samenleving. Voor het ont
werpen en uitvoeren van allerlei regelingen was nodig een uitgebreide 

/ 
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staf van personeel, dat de gang van zaken beheerste. De massa kwam 
evenmin aan bod als vroeger. 

Dit proces werd sterk in de hand gewerkt door de toenemende mechani
satie en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de ondernemingen 
tot grootbedrijven. Alles drong trouwens in die richting: de enorme be
volkingsgroei en de concurrentiestrijd nooozaakten ook tot massaproductie. 

Ondanks alle erkenning en theoretische eerbiediging van de rechten 
van de mens leidt het gemechaniseerde en gespecialiseerde grootbedrijf 

ii echter tot beperking van de persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. 
Voor de leiding van het grote geheel en voor de concurrentie naar buiten 

is nodig een sterke leiding aan de top, terwijl de massa zich moet aan
passen aan de gang van de machine en gedegradeerd wordt tot uitvoerder 
van deelfuncties. Er is een kleine kring geschoolde specialisten tegenover 
een massa gespecialiseerde ongeschoolden (bij Ford 75 %). 

In zulke omstandigheden komt de persoonlijke belangstelling en de 
persoonlijke toewijding vanzelfsprekend in gedrang. 

De sociale verbeteringen betekenen ook niet een verbetering op het punt 
van de belangstelling voor het algemeen belang en de publieke zaak. Het 
loon. wordt vastgesteld bij collectief contract en beheerst door overheids
bepalingen; ondanks het streven rekening te houden met persoonlijke 
kwaliteiten vindt onvermijdelijk een nivellering plaats - en de wil, meer 
te presteren dan het normale, de prikkel tot persoonlijke toewijding en 
ijver wordt daardoor verzwakt. De sociale zekerheid, die de sociale wet
geving bracht, hoe prachtig ook, vermindert het verantwoordelijkheids
bewustzijn en verhoogt de passiviteit van de massa. 

En nu komt hier nog iets bij, dat ons bij de kern van ons onderwerp 
brengt. 

De staat kan deze ontwikkeling niet zonder meer aanzien. De technisch
economische verhoudingen zijn een rol gaan spelen "an eerste-rangs natio
nale en zelfs internationale betekenis; noodtoestanden roepen om oplos
sing en leiding; grondstoffen en afzetgebieden kunnen beslissen over oorlog 
en vrede; de economische machten, geconcentreerd in internationale groot
bedrijven, zouden zelfs aan de staat de marsroute kunnen voorschrijven. 

In zulke omstandigheden kan de staat twee dingen doen om zichzelf te 
handhaven: de economische machtscóncentratie ongedaan maken óf die 
macht aan zich trekken. De staten hebben het laatste gedaan en zeer sterk 
zelf de leiding genomen op economisch gebied: planning, ordening, diri
gisme! Hetzelfde vindt trouwens plaats bij de vraagstukken van woning
bouw, uitbreidings- en streekplannen: de staat trekt meer en meer aan 
zich! 

Daarmee krijgt het woord "burgerzin" ook in zijn specifiek politieke 
betekenis, als deelneming aan het leven en werken van de staat, een 
steeds voller inhoud. Er worden steeds hoger eisen aan gesteld, en men 
zou denken dat er nooit een tijd geweest is, waarin de burgerzin zich zo 
rijk kon ontplooien als thans, nu de staat zich practisch met alle facetten 
van het maatschappelijk leven inlaat. Evenwel - hoe meer de staat aan 
zich trekt, hoe meer de staat het karakter krijgt van een grote onderneming ... 
des te minder wordt het met de burgerzin. Hoe groter de staatsonder
neming - des te sterker leiding is er nodig van techniek en wetenschap, 
en van het staatsdirigisme. Een corps van technici en ambtenaren heeft de 
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leiding - de massa heeft slechts mee te lopen in het gareel, zonder vrij
heid, zonder verantwoordelijkheid, ergo zonder belangstelling. 

Wij leven in de parlementaire democratie, waarin alle burgers princi': 
pieel dezelfde invloed kunnen uitoefenen op de koers van het schip van 
staat. Maar in de practijk heeft dit te weinig reële betekenis. Door de 
omvang en de ingewikkeldheid van het staatsapparaat kan men het geheel 
niet meer zien. Door de veelheid van de staatsbomen ziet men het staats
bos niet meer. Steeds meer ambtenaren, specialisten moeten er komen, 
om een bepaalde staatstaak te behartigen. Hoe kan men van de burger 
v~rwachten, over dat velerlei een gefundeerd oordeel te hebben en er op 
zinvolle wijze aan deel te nemen? Zelfs de vertegenwoordigers van de 
burgerij in de volksvertegenwoordiging kunnen niet meer van alles op de 
hoogte zijn. Elke fractie heeft figuren, die op een bepaald terrein gespe
cialiseerd zijn en op hun gezag stemt de fractie voor of tegen. Ook de 
ministers kUlU1en niet van alles op de hoogte zijn, zodat zij zich in vele 
opzichten verlaten op hun ambtenaren. De specialisten in de Kamers en de 
deskundige ambtenaren op de departementen zijn de koersbepalende figu
ren, ook al treden zij niet voor het voetlicht. 

U ziet hoe de vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
staatsburger, hoezeer formeel gewaarborgd, in vele opzichten een fictie 
dreigt te worden. Dat is de tragiek van de huidige parlementaire democra
tie. Zij wil de burger tot leven brengen - maar zij wordt in haar pogen 
geremd door de moderne constellatie in maatschappij en staat. 

Ons g:edecentraliseerd bestuurssysteem van Rijk, provincie en gemeente 
zóu een bolwerk kunnen betekenen voor de zozeer bedreigde burgerzin. 
Vooral in de kleinere gemeenten kan en is veelal de burgerzin goed, omdat 
de burger weet wat er gebeurt en hij dicht bij het overheidsbestuur staat, 
persoonlijk en door zijn afgevaardigden. Maar het Rijk heeft, uit verschil
lende motieven, steeds meer taken, die vroeger tot de competentie van de 
gemeente behoorden, in meerdere of mindere mate aan zich getrokken. 
Bovendien werkt de verarming .na twee wereldoorlogen de neiging van de 
staat in de hand, eerst voor zichzelf te zorgen en daarna aan provincie en 
gemeente een karig uitgemeten. portie toe te kennen uit de grote pot waar 
alle inkomsten in moeten vloeien en die hij angstvallig zelf blijft beheren. 
Juist het mee oordelen en beschikken over eigen financiën en belastingen 
is een sterke prikkel voor de activering van de burgerzin. Iemand die 
weinig bezit, heeft ook weinig kans tot ontplooiing van eigen verantwoorde
lijkheid en activitçit te komen. 

Al met al staat het er met de burgerzin in ons land dus niet te best 
voor en zijn de vooruitzichten op dit punt allesbehalve gunstig te noemen. 
Begrijpelijk dat we ons de vraag stellen: als dit het gevolg is van een 
onontkoombare ontwikkeling van het maatschappelijk en. staatkundig leven 
- wat' is er dan aan te doen? 

Het is inderdaad moeilijk er iets aan te doen en toch zou passiviteit 
in deze onverantwoordelijk zijn. De burgerzin is een onmisbaar goed. 

Het is daarom toe te juichen, dat men alles in het werk stelt om de 
burgerzin te activeren, o. a. door het uitgeven van boekjes over dit onder
werp, het beleggen van burgerdagen, het instellen van wijkraden. Toch 
tasten deze maatregelen de oorzaak van de kwaal zelf niet aan. 
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Van meer betekenis zou het zijn, wanneer de techniek en de weten
schap, die ons in vele opzichten in de impasse brachten, ook weer mee
hielpen, ons er uit te halen en de mens weer mens te laten. Merkwaar
dig is, dat de techniek inderdaad de mogelijkheid heeft geopend, ook in 
kleiner verband concurrerend te produceren; voorts zal de mechanisatie 
nog sterker moeten worden doorgevoerd, opdat de arbeid, die nu door 
ongeschoolde specialisten wordt verricht, door de machine wordt overge
nomen.Toe te juichen valt ook, dat verschillende ondernemingen door 
middel van voorlichting en teamwork trachten de arbeider en employé. de 
zin van hun arbeid duidelijk te maken. . . 

Tenslotte zou het m. i. wenselijk zijn bij de sociale verzekeringen door 
middel van franchises het financieel eigenbelang van de verzekerde in te 
schakelen. 

De voornaamste middelen tot beperking van de bureaucratie en tot ver
sterking van de burgerzin, zijn echter m. i. deze: 

1. Beperking van de staatstaak. De staat is er niet alleen. Er zijn meer 
samenlevingsverbanden, die ieder een eigen aard en structuur hebben, 
met eigen gezag en vrijheid: het gezin, de kerk, de school, de onder
neming, de· kunst, de sport enz. Hoe krachtig hebben in de bezettingstijd 
kerk en school haar eigen gezag en gebied verdedigd I 

Wanneer de staat steeds verder om zich heen grijpt, annexeert hij niet 
alleen iets, dat niet past bij zijn karakter, maar haalt hij ook de eigen zelf
standigheid en kracht uit die andere levensverbanden weg. De overheid 
heeft juist de roeping het bestaansrecht en de zelfstandigheid van de ver
schillende levenskringen en de rechten van de burgers, die daarin werk
zaam zijn te ontzien en te waarborgen. Natuurlijk heeft zij in te grijpen 
als het ergens niet goed gaat, maar het maakt een groot verschit of men 
dit beschouwt als vanzelfsprekend, dan wel zich telkens bezint op de rech
ten van de genoemde samenlevingsverbanden. 

(In dit verband merk ik op, dat niet alleen de staat geen totalitaire ver
schijning is - mag zijn -, maar dat ook "de gemeenschap" niet een 
totalitaire en egale eenheid is. "De gemeenschap" is iets onbepaalds, al 
wordt er in naam van die onbepaaldheid heel wat bepaald, vaak ten koste 
van de individu. De gemeenschap is samengesteld; daarin leven en bewegen 
zich verschillende mensen, organisaties, verbanden met eigen aard en 
karakter. Het is goed, dat deze levenskringen hun zelfstandigheid behouden 
en niet ondergeschikt worden gemaakt aan een totalitaire gemeenschaps
idee.) 

Deze beperking van de staatstaak kan tweeërlei voordeel opl~veren : 
a. Er komen verschillende gebieden en werkzaamheden vrij, waarin , 

, mensen hun activiteit kunnen ontplooien en zichzelf kunnen ontwikkelen 
als zelfstandige mensen, die zich verantwoordelijk weten voor de goede 
gang van zaken. Dit kweekt die eigenschappen aan, die onmisbaar zijn ook 
voor een goede burgerzin. 

b. Doordat de staatswerkzaamheid wordt ingeperkt en daarmee ook 
het staatsapparaat, de bureaucratie, wordt de mogelijkheid groter die w~k
zaamheid te overzien en er zijn belangstelling aan te geven. 

Als een tweede middel zie ik: 
2. Decentralisatie van het openbaar bestuur: Hoe meer de eigen ge-
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meente en de eigen provincie de eigen zaken krijgen te behartigen, <les te 
intenser zal het meeleven van de burgerij zijn. Zoals gezegd: in niet al te 
grote gemeenten komt werkelijk de burgerzin op verblijdende wijze tot 
uiting. Daarin ligt een duidelijke aanwijzing. Het zal dan nodig zijn, dat 
gemeente en provincie eigen belastingen mogen heffen, om daarmee werken 
uit te voeren, waartoe zij zelf het initiatief nemen en waarvoor zij zelf de 
verantwoordelijkheid dragen .. 

Tenslotte - voor een levende, krachtige burgerzin is nog iets meer en 
hogers nodig. ' 

Ik merkte reeds op dat het gebrek daaraan ten diepste voortkomt uit 
het ingewortelde individualisme en egoïsme van de mens, die zkh ook 
openbaart als gemakzucht. Daar komt bij, dat de mens in deze tijd veels
zins zijn geloof en zekerheid kwijt is. Dit brengt mede een matheid en 
onverschilligheid ten aanzien van de grote levensvragen in het algemeen, 
en zo ook ten aanzien van de sociale en politieke vragen. 

Voor een actieve burgerzin is nodig het bezitten van een overtuiging 
inzake de grote levensvragen van staat en volk, een zekerheid omtrent de 
vaste grond, waarop men heeft te staan, omtrent de' grote koers, die men 
heeft te varen, zodat men voor zichzelf weet, wáármee het welzijn van 
staat en volk is gediend. ' 

En dan moet er roepingsbesef zijn, het bewustzijn dat we niet individua
listisch voor onszelf hebben te leven, maar dat wij verantwoordelijk zijn 
voor de medemens, voor de gemeenschap en voor de staat. Dat is de bron 
van de waarachtige burgerzin, sterker en zeker zuiverder dan het eigen
belang. 

Het is geen eenvoudige zaak, dit roepingsbesef aan te kweken. Maar al 
is dit de moeilijkste weg, het is toch de hoofdweg en we zullen die moeten 
inslaan. Alleen - we komen er niet met idealisme, optimisme en goede 
wil. Hier schiet mensenkracht te kort. 

Het juiste inzicht in deze roeping wordt alleen verkregen wanneer men 
God erkent als de Koning en Heer van het leven, het leven van de staat 
en van de individu; wanneer men weet van een goddelijke gerechtigheid, 
die staat boven staat en volk .. Wie erkent, dat de staat een goddelijke 
opdracht heeft te vervullen, zal in die opdracht aan de staat ook moeten 
horen het goddelijk bevel voor hem persoonlijk, in die staatsgemeenschap 
op zijn post te staan. 

Maar ook de kracht tot het vervullen van deze roeping wordt gegeven 
door het geloof in God en in Christus. 

Zo gemakkelijk gaat de élite van het volk zich in gevoel van meerder
waardigheid boven de massa verheffen en zich hoogmoedig en onsolidair 
distanciëren van het geheel en van de gemeenschappelijke nood; dit is het 
gevaar, dat de intellectueel steeds bedreigt en dat hij in eigen kracht niet 
kan bezweren. 

Zo gemakkelijk gaat de massa, in het gevoel van toch maar "gebruikt" 
te worden, zich terugtrekken in materialistisch eigenbelang en zij bezit in 
zichzelf niet de kracht zich op te heffen tot het besef van saamverbonden
heiä en roeping tegenover het geheel. 

Alleen het geloof, dat wij allen schepselen Gods zijn en dat Christus 
zowel voor aanzienlijken als voor geringen gekomen is, geeft het ware 
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fundament voor de wederzijdse solidariteit en verantwoordelijkheid, legt 
de ware basis voor de eerbiediging van de naaste. De eerbiediging van 
de mens is geworteld in de erkenning van het recht en van de liefde Gods. 
Dat is iets totaal anders dan een eerbiediging van de persoonlijkheid als 
een grootheid in zichzelf. . 

Wie zich geeft aan de publieke zaak, ondervindt daarbij trouwens een 
tegenstand, vijandschap en teleurstelling, zo groot dat het de menselijke 
kracht te boven gaat, in een zuivere en sterke toewijding te blijven vol
harden. Hier is nodig de kracht van het "God wil het" en van het "om 
Christus' wil" - de kracht van het goddelijk gebod en van de liefde van 
Christus. 

Het christelijk geloof, waarachtig beleefd, brengt ook waarachtige bur
gerzin mee. 

En het is dat christelijk roepingsbewustzijn waarin tenslotte alleen de 
echte genezing ligt van de kwaal, waaraan de "burgerzin" lijdt. 

* 
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Op 17 April 1953 bereikte een ontwerp voor een nieuwe Gezondheids
wet de Staten-Generaal. Dit is bedoeld om de thans geldende Gezond
heidswet, welke van 1919 dateert te vervangen, met het oogmerk een 
nieuwe regeling van de zorg voor de volksgezondheid te treffen. 

Dat de zorg voor de volksgezondheid tegenwoordig geschiedt volgens 
een veelkleurig patroon, waarin de hoofdlijnen soms moeilijk zijn te onder
scheiden, zodat een zekere "ordening" gewenst schijnt, is door ons in een 
vroegere bijdrage aan deze periodiek betoogd. Er heeft zich in de laatste 
halve eeuw in de zorg voor volksgezondheid in Nederland een grote ver
andering voltrokken. Was tevoren zeer veel, naar ons huidig inzicht te 
veel, aan de bemoeiingen van particuliere verenigingen en instellingen 
overgelaten, geleidelijk aan heeft de Overheid zich steeds meer met deze 
aangelegenheid moeten bemoeien. De reden daarvan lag enerzijds in de 
maatschappelijke en politieke ontwikkeling, andererzijds echter ook in de 
ontwikkeling der geneeskunde, die nieuwe inzichten omtrent de mogelijk
heid van voorkoming en genezing van vele ziekten won, terwijl de hulp
middelen, benodigd voor geneeskundig onderzoek en behandeling, steeds 
fijner werden, zodat de kosten der geneeskundige verzorging voortdurend 
stegen en nog stijgen. De hiermede verband houdende snelle groei van 
het ziekenfondswezen schiep nieuwe problemen. En zo zijn in de loop 
der laatste twintig jaar tal van rapporten van individuele personen of 
commissies verschenen, die voorstellen behelsden tot een ordening van de 
gezondheidszorg. In deze rapporten wordt het accent nu eens op de be
moeiingen der Overheid, dan weer op het particuliere initiatief gelegd. 
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Er is na de oorlog, onder invloed van het Engelse voorbeeld, een vrij 
sterke stroming geweest aan de Overheid inzake de volksgezondheidszorg 
de leiding en uitvoering bijkans volledig in handen te geven. Ook kort 
na de eerste wereldoorlog is deze neiging merkbaar geweest, en er is 
zelfs in het zittingsjaar 1920-1921 een wetsontwerp ingediend, dat de 
strekking had van overheidswege districtsgezondheidsdiensten iri te stellen. 
Dit wetsontwerp heeft echter nimmer het Staatsblad bereikt. 

Het thans voor ons liggende wetsontwerp is voorbereid geworden ddor 
de Centrale Commissie voor de Volksgezondheid, welke hiertoe een sub
commissie in het leven heeft geroepen, waarin vertegenwoordigers van 
de Overheid en van het particuliere initiatief zitting hadden. Een revolu
tionnaire wijziging van' de bestaande verhoudingen wordt door dit wets
ontwerp zeer zeker niet beoogd. 

De Memorie van Toelichting gewaagt van de verantwoordelijkheid der 
Overheid in dit opzicht, die tot uiting kwam in de bemoeiingen van de 
zijde van het Rijk, de provinciën en de gemeenten, maar ook van de 
prijzenswaardige werkzaamheid van maatschappelijke krachten. Bij de 
verdieping van het sociale besef namen ook de vrije initiatieven en werk
zaamheden toe en het was niet steeds gemakkelijk een, toch wenselijke, 
coördinatie van de strevingen te bereiken. Door het stellen van voor
waarden aan toe te kennen subsidies konden de Rijks~, provinciale en ge
meentelijke overheden wel een zekere invloed verkrijgen, die de samen
werking van verenigingen en instellingen met overheidsorganen en -dien
sten bevorderde. 

Maar ideaal was de toestand niet, en bovendien leefde in de kringen 
van de vrije maatschappelijke verenigingen en instellingen de wens deel 
te nemen aan het beleid van de zorg voor de volksgezondheid, in welks 
belang zij werkzaam worden. Een orgaan voor het overleg tussen de 
centrale Overheid en de bestaande instellingen en lichamen is daartoe 
nodig. Het wetsontwerp beoogt dit orgaan in het leven te roepen, of 
liever het een wettelijke status te geven. 

Immers na de bevrijding was er, onder de drang van de schade die de 
volksgezondheid geleden had, een Centrale Commissie voor de V elks
gezondheid in het leven geroepen, waarin Overheid en particulier initiatief 
elkaar ontmoeten om te komen tot overleg. Deze Commissie wordt thans 
als het ware gelegaliseerd tot de Centrale Raad van de Volksgezondheid) 
welke de bovengenoemde samenwerking moet realiseren. Hij zal uit hoog
stens 35 personen bestaan, te weten de Voorzitter, de Directeur-Generaal 
van de Volksgezondheid, de Hoofdinspecteurs, de Algemene directeur van 
het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en de Voorzitter van de Ge
zondheidsraad, en voorts personen, afgevaardigd door door de Centrale 
Raad zelf aangewezen openbare lichamen, diensten, instellingen, enzovoort. 
Van de vaste commissies van deze Centrale Raad kunnen ook lid zijn 
personen, die voorgedragen worden door door de Raad aangewezen in
stellingen en verenigingen, die zich op dat bijzondere gebied der volks
gezondheid bewegen. 

Op deze wijze is getracht te verzekeren, dat de stem van het particulier 
initiatief doordringt tot de Overheid en wettelijk invloed uitoefent op de 
adviezen aan de minister. Dat de Regering zelf vertegenwoordigd is in 
het lichaam, waarvan zij adviezen verwacht, doet wellicht enigszins eigen-
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aardig aan. Deze regeling, die haar voordelen en nadelen heeft, zal zeker 
niet zonder invloed op de vorming der adviezen blijven. Men kan zich 
omstandigheden denken, waarin van de afgevaardigden der maatschappe
lijke verenigingen en diensten aanzienlijke kracht van overtuiging zal 
worden gevergd, om hun zienswijze in het uit te brengen advies recht 
te doen wedervaren. 

Naast deze Centrale Raad staat een ander centraal orgaan, de Gezond
heidsraad, welks taak het is de minister voorlichting te geven over de 
stand der wetenschap ten aanzien van vraagstuld{en op het gebied der 
volksgezondheid. Dat een lichaam met zulk een wetenschappelijke taak 
zich daartoe moet beperken, heeft de ervaring geleerd. Er is een tijd ge
weest, dat ons land een Gezondheidsraad kende van mannen der weten
schap, die een ruimere taak had en ook leiding moest geven aan de Inspec
tie. Bij de Gezondheidswet van 1901 was zulk een lichaam in het leven 
geroepen. In dit opzicht heeft het nimmer goed gefunctionneerd en heeft 
het in 1919 dan ook plaats gemaakt voor een Gezondheidsraad, die alleen 
(wetenschappelijke) adviezen had te geven. 

Naast deze beide centrale Raden is de derde centrale figuur, die dit 
wetsontwerp kent, de Directeur-Generaal voor de Volksgezondheid. Deze 
functionaris krijgt thans dus een wettelijke status. 

Men kan zich afvragen, of het niet wenselijk ware in de wet vast te 
leggen, dat de directeur-generaal een medicus dient te zijn. Hoewel er 
voortreffelijke directeuren-generaal zijn geweest, die geen arts waren, zo 
is de ingewikkelde materie, welke deze ambtenaar moet beheersen om de 
nodige leiding te kunnen geven, toch zó doorzaaid met specifiek medische 
problemen, dat alleen van een arts, nourri dans le sérail, in deze een goed 
oordeel kan worden verwacht. 

In dit verband mag (al heeft dit niet rechtstreeks betrekking op dit 
wetsontwerp) er wellicht aan worden herinnerd, dat in de kringen van de 
Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst sinds geruime 
tijd sterk de wens leeft naar een afzonderlijk ministerie voor de Volks
gezondheid, zoals vele andere landen kennen. Daar werd uiteraard ook met 
instemming gezien, dat een staats-secretaris voor de Volksgezondheid, Dr 
Muntendam, optrad. Deze vreugde is echter niet van lange duur geweest. 

Op 15 September 1953 treedt Dr Muntendam, inmiddels tot buiten
gewoon hoogleraar te Leiden benoemd, als staatssecretaris af om terug 
te keren tot zijn vroegere, onbezet gebleven, post van directeur-generaal. 
Deze veranderingen doen de buitenstaander enigszins eigenaardig aan. De 
overwegingen, dat de zaken van de volksgezondheid langzamerhand niet 
alleen zo ingewikkeld zijn geworden, dat de voorlichting in de Kamers 
van de Staten-Generaal ook door een deskundige moet geschieden, maar 
ook zo belangrijk, dat haar belangen in de ministerraad door een afzonder
lijk daarmede belast persoon zouden dienen te worden verdedigd, spraken 
zeker velen toe, maar zijn thans opeens komen te vervallen. Geen wonder, 
dat Dr Putto in dit verband van een reuzenzwaai van het ministerie ge
waagt 1). 

Het zal zeker ook van politieke factoren afhangen, of, en zo ja wanneer, 

1) Geneellkundige Gids 1953, blz. 263. 
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in de toekomst opnieuw een staatssecretaris voor de Volksgezondheid zal 
optreden. 

Het belang van dit wetsontwerp ligt niet het minst in het accent, dat 
in de toekomst op het provinciale overleg zal worden gelegd. Immers er 
zullen Provinciale Raden voor de Volksgezondheid in het leven worden 
geroepen (hoofdstuk VI). Dit is waarschijnlijk het belangrijkste novum in 
het ontwerp. 

Overigens wordt hiermede ook geen volkomen nieuwe toestand ge
schapen. Immers in Noordbrabant bestaat reeds zulk een raad. 

Deze raden zullen worden ingesteld door de Provinciale Staten. 
De taak van de Provinciale Raad is gedacht als te zijn coördinerend, 

stimulerend en adviserend. Hij vertegenwoordigt de gemeenten en de 
provinciale verenigingen. Immers de gezamenlijke gemeenten en de ge
zamenlijke provinciale Kruisverenigingen krijgen een gelijk aantal leden 
er in. De inspecteurs, in wier ambtsgebied de raad werkzaam is, hebben 
een adviserende stem. De raad brengt o.a. advies uit omtrent toe te ken
nen Rijkssubsidies. Tot nog toe geschiedde dit door de inspecteurs. 

In het ontwerp wordt het niet geheel duidelijk, of de raad gedacht wordt 
rechtstreeks aan de Overheid te adviseren (eventueel via de Centrale Raad), 
dan wel aan de inspecteurs. Indien het eerste bedoeld wordt, is het niet 
zeker, dat deze verandering een vooruitgang zal betekenen, en rijst de 
vraag, of de inspecteurs ook zelve nog advies zullen kunnen uitbrengen 
aan de centrale Overheid, indien zij dit nodig achten. 

De provinciale raden doen zich niet alleen bijstaan door commissies 
van advies en bijstand van deskundigen, maar ook door een eigen bureau, 
dat moet staan onder leiding van een directeur, die medicus is. De positie 
van deze ambtenaar wordt niet geheel duidelijk. Er is niet bepaald, dat 
hij toegang heeft tot de vergaderingen van de raad en zijn commissies. 
Indien dit niet het geval zou zijn en hij alleen maar instructies van de 
raad heeft af te wachten (deze stelt zijn instructies op!), dan is zijn 
positie niet benijdenswaardig en is het zeer de vraag, of deze functionaris 
voldoende tot zijn recht kan komen. Immers deze directeur, op wie een 
belangrijk deel van de taak der inspecteurs overgaat: namelijk het stimu
leren en coördineren, moet de man worden, die geheel leeft in en voor de 
gezondheidszorg in de provincie. Hij moet met alles wat er op dit gebied 
in de provincie gedacht en gewerkt wordt, volkomen op de hoogte zijn, 
en door persoonlijk optreden en contact, overleg en beraad de gezond
heidszorg in de provincie bevorderen. Daarvoor is het volstrekt nodig, dat · 
hij de vergaderingen van de raad en zijn commissies medemaakt 

De provinciale raad is ook bevoegd met de betrekking tot de volks
gezondheid onderzoekingen te doen verrichten. Het is goed, dat in derge
lijke zaken, waarbij de periphere gebieden zo nauw kunnen zijn betrokken, 
ook voorafgaand overleg aan de peripherie plaats heeft. Hier zal voor
namelijk gedacht zijn aan onderzoekingen ter verwerving van inlichtingen 
omtrent de gezondheidstoestand (respectievelijk het voorkomen van ziek
ten) bij bepaalde groepen van personen, die al of niet·in een zeker maat
schappelijk verband leven, mede in verband met hun levensomstandig
heden, voedingsgewoonten enz. 

De decentraliserende tendentie, die in de schepping der nieuwe provin-
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ciale lichamen tot uiting komt, kan daarin nog verder worden voortgezet 
door het instellen van districtscommissies. In de ene provincie zal daar 
eerder aanleiding toe zijn dan in de andere. De hier aan de dag tredende 
neiging is zeker toe te juichen. Hoe dichter bij de peripherie, hoe dichter 
bij het volk, waarvan me.n de gezondheid wil bevorderen, hoe minder ge
vaar voor allerlei misverstand, en hoe meer kans op vertrouwen. En een 
conditio sine qua non voor allerlei vorm van gezondheidszorg is het ver
trouwen, dat het volk moet hebben in de organen en personen, die dieristen 
willen verlenen. 

Met de instelling van' de provinciale raden zal een geding, dat lang ge
hangen heeft, beslist worden : namelijk het geding tussen raden en diensten. 
Er is een vrij sterke stroming, die de taak van de Overheid inzake de 
volksgezondheid zeer ruim ziet, en de overtuiging heeft, dat deze zelf 
( distri cts-)gezondheidsdiensten in het leven zou moeten roepen. De Regering 
neemt dus thans niet zelf de zorg ter hand door zelf uitvoerende organen 
te scheppen, doch ze bepaalt zich tot het vormen van adviserende en 
coördinerende lichamen. Onder de huidige verhoudingen is dat naar onze 
overtuiging zeer zeker het beste. Het scheppen van diensten zou de sociali
sering der geneeskunst zeer in de hand kunnen werken; de positie van de 
huisarts zou er, hoe dan ook, door worden verzwakt. Daarom is het zeker 
beter voorlopig de eigen werkzaamheid der peripherie zich te laten ont
wikkelen om daar eventueel plaatselijke initiatieven te laten ontspringen, 
die men op grote schaal niet zonder groot risico kan nemen. 

Tenslotte regelt de wet het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Dit 
heeft de taak toe te zien op de naleving van de wettelijke voorschriften, 
die in afzonderlijke wetten zijn of worden gegeven. Naast de hoofdinspec
teurs kent de wet, zoals thans, regionale inspecteurs, die in strikte zin 
hiërarchisch niet onder de hoofdinspecteur staan, voorts inspecteurs in 
algemene dienst, die dat wél staan en speciale gebieden als bijvoorbeeld 
de tuberculose bestrijken, en tenslotte wordt een groep inspecteurs ge
noemd, die in plaats van de hoofdinspecteur aan het hoofd van een be
paald onderdeel der inspectie kunnen worden gesteld. Deze regeling brengt 
geen wijzigingen van belang. 

Door de provinciale bureaux zal, zoals gezegd, de taak der regionale 
inspecteurs belangrijk minder worden. Wellicht echter zullen die inspec
teurs juist dit deel van hun taak node missen. 

Overziet men het ontwerp als geheel, dan blijkt, dat er geen ingrijpende 
wijzigingen in de bestaande toestand zullen worden gebracht. Alleen de 
provinciale raden, waardoor het accent op de peripherie komt te liggen, 
zijn ee.n novum. Naast hun bundelende, aanmoedigende en raadgevende 
taak beperkt zich hun bevoegdheid tot het instellen van onderzoeken. 

Velen zal deze wet te weinig brengen, misschien niet alleen hun, die een 
grotere mate van ingrijpen der Overheid voorstaan. Al kan met voldoening 
worden vastgesteld, dat deze wet geen bedreiging voor het particuliere 
initiatief vormt, een enigszins bredere oriëntering zou wenselijk kunnen 
worden geacht. Bij de samenstelling der provinciale raden wordt alleen 
van Kruisverenigingen gesproken, niet van die, welke voor 'de uitzending 
van zieken en herstellenden zorgen, noch ook van de psychiatrische voor
en nazorg. 
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Bovendien mist men niet alleen het aanknopingspunt met het zieken
fondswezen, maar ook met die grote groep van personen, die hun leven 
in dienst der volksgezondheid besteden: de artsen. Bestaat er geen be
hoefte, zo al niet te rekenen met, dan toch kennis te nemen van de 
inzichten, die in de beroepsverenigingen leven, met name de Koninklijke 
Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst, in haar verschillende ge
ledingen? 

Blijkbaar zijn de opstellers van dit ontwerp welbewust met grote voor
zichtigheid te werk gegaan, en heeft men zich willen beperken tot de 
!egalisering van verhoudingen, die gegroeid zijn en nog in ontwikkeling 
zijn begrepen. Voor een bepaalde phase in die ontwikkeling zal deze wet 
voldoende zijn, al kunnen zich op bepaalde punten spoedig tekorten open
baren. Het is niet te voorspellen, hoe lang die phase zal duren waarin deze 
wet voldoende wettelijk-organisatorische stem geeft aan de nog steeds 
groeiende zorg voor de volksgezondheid. 

Men krijgt sterk de indruk, dat de Regering heeft willen voorkomen, 
dat de volksgezondheid in politieke tegenstellingen betrokken zou geraken. 
Dat gevaar is bij dit ontwerp zeker niet te duchten. Principiële bedenkingen 
zijn er niet tegen in te brengen. 

* 
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De wereldpolitiek schijnt geen komkommertijd meer te kennen. Vooral 
de zomer van dit jaar was vol van belangrijke gebeurtenissen. In Moskou 
kwam Beria ten val, de man die weinig minder kans maakte Stalin op te 
volgen dan Malenkow of wie ook. In Korea werd na drie jaar vechten 
en twee jaar onderhandelen een wapenstilstand gesloten. In Oost-Duits
land stond het volk op tegen de communisten en werden arbeiders bedwongen 
door Russische tanks. Men had er juist een Nieuwe Economische Politiek 
afgekondigd. Hetzelfde gebeurde in Hongarije, waar - ook iets zeld
zaams - de dictator Rakosi het regeringsbewind neerlegde. In Italië werd 
de goede Europeaan De Gasperi uitgeschakeld. Het Westen deed na inten
sieve discussies de Russen een aanbod inzake een conferentie. En terwijl 
de Fransen, die voor stakingen hun regels hebben, de zomermaanden 
gewoonlijk passeren in gepaste arbeidsvrede, legden postbeambten, spoor
wegemployé' s en ander overheidspersoneel zo maar in Augustus het werk 
neer. 

De val van Beria kwam volkomen onverwacht. Beheerste hij als minister 
van binnenlandse zaken niet het gehele interne machtsapparaat? Had hij 
na Stalins dood niet gesproken en gehandeld als machthebbende? Maar 
ineens was het afgelopen. Hoe het in zijn werk gegaan is, zal misschien 
wel nooit verteld worden. Men schijnt op een dag in één van Moskou's 
straten tanks gezien te hebben. Maar Beria had óók zijn millioenen onder 

........ ---------------
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. zich. Op welk moment en op wiens last hebben die opgehouden van Béria 
orders te accepteren? Moest Beria overweldigd worden of had hij zich al 
bij de feiten neergelegd? Is er een vrij debat in het partij-presidium of 
in het centrale comité aan voorafgegaan, een debat op leven en dood tUl;sen 
Malenkow en Beria, een debat waarin op een gegeven ogenblik de oude 
bolsjewiek Molotow en de man van het leger Boelganin de zijde van 
Malenkow kozen, zodat de anderen volgden en Beria alleen stond, wetende, 
dat het spel verloren was? Is er toen een telefoontje gegaan naar het 
M.W.D. en was de zaak daarmede afgedaan? Het is allemaal gissen, 
maar men vergeve . het ons, het is nu eenmaal een fascinerend mysterie. 

Plotseling was Beria een agent van het imperialisme, een vijand van
het volk, een verrader van partij en staat, een saboteur van de voedselvoor
ziening, een arrogante strever naar macht over regering en partij, een ver
stoorder van de vriendschap onder de volken·der Sowjet-Unie. Men moet 
het natuurlijk niet serieus nemen, behalve dat streven naar de macht over 
regering en partij . Want dat is hetgene, waardoor hij in botsing kwam 
met Malenkow en misschien nog anderen, die het zelfde streven hebben. 
Het drukke gepraat over het heilige beginsel der collectieve leiding (zie 
Stalin .. ) dient om dat te verbergen, verraadt het dus. 

Op de afzetting van Beria zijn hier en daar (Georgië, Azerbeidsjan) 
wat mutaties gevolgd, die neerkwamen op herstel van de toestand voor 
vóór Stalins dood. Overigens merkt men nog niets van een werkelijk 
grote schoonmaak. Men verwachtte nieuws van de vergadering van de 
Opperste Sowjet, een maand later, doch dat bleef uit. Malenkow hield 
een lange rede, doch zweeg Beria dood. Niet onverstandig. Hij zei wel, 
dat de Amerikanen het monopolie van de waterstofbom niet meer hadden. 
De leden van de Opperste Sowjet applaudisseerden luide en daarop stortte 
zich ook de wereldpers. 

Dan die verbluffende opstand van de Zeventiende Juni in Oost-Duits
land. Het had al eerder gerommeld achter het Ijzeren Gordijn. De Tsjecho
slowaakse regering, die voor vier milliard gulden staatspapieren waarde
loos had verklaard en het geld had ingetrokken (voor vijf kronen kreeg , 
men er één terug), had in Pilsen arbeiders het stadhuis zien aanvallen, 
arbeiders, die portretten van Stalin vertrapten en de archieven in brand 
staken. De communistische pers vertelde het zelf, maar het zei ons nog 
weinig. 

Toen Oost-Berlijnse bouwvakarbeiders van de befaamde projecten aan 
de Stalin-Allee gingen protesteren tegen hun werknormen, geloofden velen 
onzer nóg niet, dat het echt was. Doch de stakingen, de demonstraties, de 
geweldplegingen van de volgende dag maakten de ganse misère van de 
regering van Grotewohl en Ulbricht voor iedereen zichtbaar. Berlijn was 
-"- dank zij de zege van de luchtbrug van vijf jaar geleden - het open 
venster, waardoor men de ontreddering der satellieten kon gadeslaan. Al 
spoedig repeteerden de communisten, dat fascisten uit het Westen de oor
zaak van alles waren. Men moet zeggen: die provocateurs voliden dan wel 
een voedingsbodem. Maar Ulbricht versprak zich een keer typisch: hij 
zeide, dat het hier een familietwist gold, die het Westen niets aanging ... 

De felheid der revolte, die zich tot de gehele Sowjet-zone bleek uit te 
strekken en waarin de oude revolutionnaire tradities van de Duitse 
arbeiders tot nieuw leven kwamen, bewees, dat de honger, de bitter-

! . 
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heid, de verzetsgeestveel groter omvang hadden dan' men vemloed had. 
Wij moeten nu herinneren aan de redevoeringen, die Eisenhower en 

Dulles vorig jaar, vóór de Amerikaan~e presidentsverkiezingen, gehouden 
hebben over de jegens de Russen te volgen koers. Zij keerden zich toen 
tegen "containment" (tegenhouden) van de Russen en bepleitten een "roll 
back" (terugdrijven). Hóé men de onderdrukte volken zou kunnen bevrij
den zonder oorlog, was niet duidelijk, maar volgens Dulles wáren er 
methoden. 

In dat licht moet de Amerikaanse levensmiddelencampagne in Berlijn 
gezien worden. Die is van te voren door Eisenhower zeer zorgvuldig over
wogen. Zeker, de Amerikanen willen nood lenigen, als zij eten sturen. 
Moet dat na alles wat zij gedaan hebben nog bewezen worden? Maar zij 
beogen er nu méér mede. Dat blijkt uit het verloop van deze. historie. 

Eerst bood Amerika officieel aan de Russische regering voedsel aan 
voor de Duitsers ter waarde van $ 15.000.000. Molotow wees dit af als 
een belediging. Propagandistische winstpunten: verontwaardiging bij het 
Oostduitse' publiek, misschien zelfs ergernis bij Grotewohl. 

Toen werden pakketten beschikbaar gesteld aan de Berlijnse sector
grenzen. In één week werden er een millioen afgehaald. Iedere Oost
duitser sprak er over. Uit de hele Sowjet-zone werden reizen naar Berlijn 
georganiseerd, mensen gingen op stap met de persoonsbewijzen van een 
dozijn kennissen. Men zag de paketten in alle treinen, hier en daar kwam 
het tot ware hongertochten. Volgende winstpunt dus: een geweldige de
monstratie van Westerse overvloed en communistische malaise . 
. Dat werd .Ulbricht te machtig. Hij ging zich tegen de voedsel-actie 

verzetten. De propagandistische winstpunten spreken nu voor zichzelf. 
Volkspolitie nam de moeizaam verworven pakketten af. Voedselhalers, die 
na hun lange tocht terugkeerden naar laten wij zeggen Leipzig, raakten 
daar op het station slaags met jonge communisten, kwamen thuis met lege 
handen. Er werden geen spoorkaartjes naar Berlijn meer verkocht: geen 
kleinigheid. In de fabrieken het hatelijke controleren, of men zijn persoons
bewijs wel bij zich had (men kon het immers aan iemand meegegeven 
hebben naar Berlijn). Het publiceren van de namen en zelfs de foto's van 
betrapte voedselhalers. Het ongeloofwaardige verhaal, dat wie een pakket 
haalde bij de Amerikanen, verstrikt werd in hun spionnage. Kortom, dat 
gehele systeem van conflicten, dilemma's en ontevredenheid, waarmede de 
communisten altijd zo graag in het offensief gaan, hebben de Amerikanen 
met hun voedselactie nu tegen hen gekeerd en midden onder hen neer
geplant. 

. Hoe het afloopt? Het is niet te zeggen. Volgens de vooraanstaande 
Berlijnse predikant Grüber wordt die hele voedselactie een vloek. Ander
zijds vraagt men zich af: wanneer in de psychologische oorlogvoering dit 
niet geoorloofd is, wat dan wel? Als eerste experiment van de "roll back" 
theorie is de voedselactie in elk geval uiterst belangwekkend. 

Reeds voor de opstand had de Oostduitse regering een nieuwe econo
mische politiek afgekondigd. De collectivisatie van de landbouw werd stop
gezet, de boeren behoefden minder te leveren, aan de vluchtelingen werd 
toegezegd, dat zij ongestraft konden terugkeren op hun boerderij of in hun 
zaak, economische straffen werden vrij gescholden, de onderwijzers behoef
den geen marxist meer te zijn, aan de kerkstrijd w~rd zonder meer een 
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eind gemaakt. Na de opstand wer4 de houding der regering weer scherper 
(getuige de benoeming van Hilda Benjamin, bijgenaamd "de Rode Guil
lotine", tot minister van justitie), maar de nieuwe economische politiek 
móét worden uitgevoerd, om de oude en eenvoudige reden, d.at er voedsel 
van de velden moet komen. 

Intussen werden er ook weer nota's over Duitsland gewisseld. Zoals 
bekend had Churchill een conferentie der vier "staatshoofden" voorgesteld 
zonder agenda. Het idee had de wereld geboeid, maar Eisenhower, die 
er op goede gronden niet voor voelde, stelde een conferentie van de drie 
"staatshoofden" op de Bermuda's voor. Die conferentie is nooit gehouden, 
eerst vanwege een slepende Franse kabinetscrisis (Mayer werd Laniel, 
overigens geen verandering), daarna vanwege\een rustkuur van Churchill 
(die misschien een lichte attaque gehad heeft). Tenslotte kwamen in Was
hington de Amerikaanse, Britse en Franse ministers van buitenlandse 
zaken bijeen en die besloten minister Molotow uit te nodigen voor een 
conferentie, in September te houden over vrije verkiezingen in Duitsland 
en een vredesverdrag met Oostenrijk. 

De kogel was door de kerk. Amerika had het principe van onder
handelen met Moskou geslikt. Aan dat praten bleven risico's verbonden. 
Men had toch geleerd, dat men met de Russen alleen uit een Positie van 
kracht kon praten. Tot dusver hadden de Russen alleen maar gepraat, 
om te beletten dat het Westen zich zou versterken, hoezeer dit ook nodig 
bleek. Men zou dus alleen weer gaan praten nadat men zich sterk ge
maakt had. Was dat nu ineens het geval? Neen. Maar relatief bleek de 
krachtsverhouding wél gewijzigd. De val van Beria en de opstand in 
Berlijn hadden bewezen, dat de Russen zwakker geworden waren. Er viel 
dus iets vóor onderhandelingen te zeggen. Voorzichtigheidshà1ve werd 
de agenda beperkt tot de urgente proefgevallen Duitsland en Oostenrijk. 
Bovendien werd - zeer uitzonderlijk - een beperkte duur van de con
ferentie geëist. 

In feite zijn de Russen daarop niet ingegaan. In hun antwoordnota 
zeiden zij, dat zij - zeer algemeen - de internationale spanning wilden 
bespreken. Ook Duitsland, ja, maar eerst het Atlantisch Pact en de ont
wapening en het arme Oostenrijk pas aan het slot. Mogelijk is het nóg 
de moeite waard het te proberen, mogelijk komen de Russen eerst aan de 
groene tafel met concessies. Maar riskant wordt het wel. Want als het 
Westen in een nieuw Panmoenjon zou worden getrokken, zou men de 
Europese Defensie Gemeenschap, lees de militair noodzakelijke Duitse 
herbewapening, wel kunnen afschrijven. Wat zou dat op lange termijn 
betekenen? 

De wil tot Europese integratie is toch al sterk getaand. De krachtige 
voorstanders van een Europese eenheid schijnen het veld.te moeten rui
men: een Schuman in Frankrijk, een De Gasperi in Italië. Straks mis
schien ook een Adenauer in Duitsland? Het is jammer, dat Europa zich 
niet alleen zijn tempo, maar zelfs zijn doeleinden door de Russen laat 
dicteren. 

Misschien is de uitslag van de Italiaanse verkiezingen ook wel een ge
volg van Stalins dood, althans van de vriendelijke geluiden uit Moskou 
sindsdien. De Gasperi haalde met zijn coalitie van christen-democraten~ 
republikeinen, liberalen en rechtse socialisten juist geen stemmenmeerder-
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heid, Waardoor hem een bij de nieuwe kieswet voorziene zetel-bonus ont
ging en Italië een Franse regeerbaarheid kreeg. Zelfs een zomer-kabinet 
van De Gasperi kon daarbij geen stand houden. De nobele, sobere staats
man, die bijna acht jaar Italië geleid had, werd aan de kant geschoven 
ondanks zijn' onmiskenbare prestaties. Het rode gevaar had zijn dreiging, 
de NAVO had haar onafwijsbaarheid verloren. 

In Korea werd eindelijk een wapenstilstand ondertekend. Het was de 
bezegeling van een impasse. Hier spraken geen politieke doeleinden meer, 
hier sprak alleen nog het verlangen, een einde te maken aan het ellendige 
bloedvergieten. De communisten moeten het bestand wel gaarne gewild 
hebben, want zij bleven bereid ondanks alle obstructie van de Zuidkore
aanse president Syngman Rhee. Laten wij Rhee niet hard vallen. Zijn 
leven lang heeft deze hoogbejaarde politicus geleden en gestreden voor de 
vrijheid (dat veronderstelt de eenheid) van zijn land. Wat nu? Weer loopt 
er een demarcatie-lijn dwars door Korea. En die zou nu moeten worden 

.. weggenomen door een politieke conferentie ... ? Ook generaal Clark kon 
niet juichen. 

Tot troost tekende Amerika een bijstandspact met de Koreaanse repu
bliek en minister Dulles beloofde, dat Amerika uit de politieke conferentie 
zal weglopen, wanneer die na negentig dagen nog vruchteloos blijkt. Aan
stonds klonk er protest uit Engeland, welks diplomatie befaamd is om 
haar stelregel, dat ernstige besluiten niet moeten worden genomen dan 
wanneer zij aan de orde zijn. Een stelregel overigens, die ook zijn nadelen . , 
heeft. Als keizer Wilhelm méér had geweten, zou wellicht de eerste 
wereldoorlog niet zijn ontstaan of althans niet zo. 

In Amerika werd het communistische echtpaar Rosenberg terechtgesteld. 
Door het herhaalde uitstel en de eindeloze procedure-mogelijkheden liet de 
Amerikaanse rechtspleging zich niet van haar beste zijde zien. Maar de 
internationale protestacties, die de communisten ook onder andersdenken-

. den wisten te ontketenen, verzwegen één ding: de misdaad. Zeer bewust, 
zeer behoedzaam en intelligent te werk gaand, hadden de Rosenbergs de 
Russen schetsen van de atoombom in handen weten te spelen, waarvan 
dezen zeiden: "Uitermate excellent, zeer waardevol". 

In N ew-Y ork overleed de republikeinse senator Taft, een Amerikaan 
van hoge principes, ietwat formalistisch misschien, min of meer isolationis
tisch ook, doch algemeen gerespecteerd. Driemaal heeft hij getracht presi
dent te worden, drie maal werd hij ter conventie verslagen. Het laatst 
door Eisenhower. Maar als republikeinse leider in de Senaat bracht hij 
een heilzame samenwerking met zijn gewezen rivaal tot stand. 

Wij besluiten met te herinneren aan het grootse Britse Kroningsfeest, 
dat dank zij de televisie (voor het eerst gerelayeerd naar het vasteland) 
en de film (voor het eerst deze plechtigheid geheel weergevend in kleuren) 
doormillioenen buiten Engeland is meebeleefd. Er zijn deskundigen, die 
voorspeld hebben, dat de kroning van Elizabeth II de laatste zal zijn in 
deze sterk religieuze, in deze middeleeuwse stijl. 
.12 Augustus 1953. 

* 
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Mr P. BORST, Bedrijfsorganisatie en reçhter. (Inaugurele) 
rede Vrije Universiteit Amsterdam op 6 Februari 1953. 
Haarlem, 1953; 32 blz. Prijs f 1.50. 

Deze inaugurele oratie is typisch de beschouwing van iemand, die uit de 
practijk komt van het bedrijfsleven, maar daarbij tevens tijd en toewijding 
heeft gehad om problemen van het bedrijfsleven theoretisch-wetenschappe- . 
lijk te bekijken. 

Deze combinatie van practijk en theorie komt in de gegeven uiteen
zetting op elke bladzijde tot uitdrukking. 

De schrijver wil het zijne zeggen over de vel;"houding van het Neder
landse recht en de Nederlandse rechter tot de organisatie van onderneming 
en bedrijf. 

Hij beschrijft daartoe allereerst deze bedrijfsorganisatie en legt er daar
bij de nadruk op, dat een bedrijfsorganisatie principieel gesproken, zelf 
een wetgevende, een rechtsprekende en een uitvoerende taak vervult. Daar
mee is stelling genomen op een wijze, welke de te behandelen vraagstukken 
op het vereiste niveau zet. , 

Vervolgens geeft hij zijn eigen visie en onderscheidend oordeel over de 
bedrijfsorganisatie. 

Deze beoordeling, in korte trekken, is bijzonder lezenswaardig, vooral 
om de wijze waarop de schrijver stelt en motiveert, dat de organisatie van 
een bedrijf het recht niet kan missen. Na enkele opmerkingen over interne 
controle, volgt een stuk over het burgerlijk verenigingsrecht, dat iedereen 
zou behoren te lezen, die zich bezig houdt met de vernieuwing van het 
burgerlijk recht. 

Verder is de uiteenzetting van de schrijver gewijd aan de beginselen 
met· betrekking tot de interne verhoudingen in het bedrijf, gevolgd door 
enkele opmerkingen over de verhouding van derden en de organisatie van 
een bedrijf. . 

Het eerstgenoemde stuk, dat de kern van de redevoering vormt, is ge-
heel opgezet op de indeling: 

Bedrijfsorganisatie en de wetgeving, 
Bedrijfsorganisatie en de rechtspraak, . 
Bedrijfsorganisatie en de uitvoering, het besturen van het bedrijf. 
Het is er de schrijver om te doen, wat hij betitelt als beginselen op elk 

dezer drie gebieden voor de hoorder en voor de lezer levendig te maken. 
Hij vindt als beginselen voor de wetgev;ing: gelijkheid, zuivere intentie, 
zorgvuldigheid, rechtszekerheid, bedrijfsverantwoordelijkheid. Bij de vol
gende onderdelen worden deze zelfde beginselen gesteld en toegelicht. 

Even heeft de lezer moeilijkheid om het in de tweede plaats genoemde 
beginsel, dat der zuivere intentie, te verstaan. Na enige overweging echter 
wordt het duidelijk, wat de schrijver bedoelt. Dit beginsel heeft met name 
betrekking op het feit, dat bij de wetgeving van het bedrijf' het geheel -
en dat geldt in gelijke mate wanneer de schrijver handelt over rechtspraak 
en bestuur - en niet een bepaalde groepering in het oog moet worden 
gehouden. 
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Ik heb al de uiteenzettingen van de schrijver meer dan één maal ge
lezen en steeds met bijzondere instemming, maar er is, bij al die instem
ming, bij mij een vraag blijven hangen, waarop ik geen afdoend antwoord 
kan vinden. 

Bij de bedFijfsorganisatie ook op puur privaatrechtelijke grondslag krijgt 
men inderdaad te maken met wat wij in het staatkundig leven gewend 
zijn te betitelen als wetgeving, rechtspraak en bestuur . 

. Ik heb daartegen, gelijk reeds is gezegd, geen enkele bedenking. Integen
deel. Wanneer de schrijver nu echter gaat spreken over de bo-yenvermelde 
beginselen, wordt het bij het lezen niet duidelijk, hoe de schrijver aan deze 
beginselen komt. 

Voor hem, die met bedrijfsorganisatie niet intensief te maken heeft, 
maar allereerst een belangstellend toeschouwer is, hangen deze "begin
selen" als het ware in de lucht. Daardoor blijft een onbevredigend element 
na lezing en herlezing achter. De schrijver geeft te weinig houvast om 
hem, om zo te zeggen, na· te rekenen, wanneer hij stelt, dat men hier te 
doen heeft met beginselen, d. w. z. uitgangspunten, die noodwendig leiden 
tot een gezonde, consequente rechtstoepassing. Ze kunnen reëel zijn en 
juist, maar dát ze dat zijn, volgt niet noodwendig uit het betoog zelf van 
de schrijver. Ze worden door zijn intuïtie te voorschijn getoverd. Het 
zijn normen, die de schrijver als man van de practijk der bedrijfsorgani
satie gaarne gevolgd ziet, omdat hij ze heilzaam acht voor de bevordering 
van goed bedrijfsrecht en goede bedrijfsrechtspraak. Maar daarmee is het 
eigenlijk gezegd. 

Met deze opmerking zij allerminst afbreuk gedaan aan de waarde van 
het geschrift, dat ook de buitenstaander overtuigt van de betekenis, die 
de bedrijfsorganisatie heeft op het gebied van de ordening der maatschappij 
en de vorming van door en door belangrijk recht. 

Een stuk recht, dat door de civilisten in het algemeen veel te weinig 
wordt bestudeerd. 

De schrijver is er zeker in geslaagd dit tekort in de juridische wereld 
op heldere wijze naar voren te brengen. 

In de studies, die zullen volgen, zal hij ongetwijfeld nog goede ge
legenheid vinden de juristen te overtuigen, dat de beginselen, waarvan hij 
spreekt, echte rechtsbeginselen zijn. 

Prof. Mr P. S. GERBRANDY. 

Dr W. RIP, Begwelen voor het economisch handelen van 
de ondernemer in de landbouw. Rede uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 
aan de Landbouwhogeschoql te Wageningen op 9 Juni 
1953. Wageningen, H. Veenman en Zonen, 1953; 21 
blz. Prijs f 0.90. 

De door de Stichting Bijzondere Leerstoelen voor Christelijke Maat
schappijleer als bijzonder hoogleraar aan de Landbouwhogeschool be
noemde Dr W. Rip heeft zijn ambt aanvaard met het uitspreken van een 
inaugurele rede onder bovengenoemde titel. 

Alvorens op deze rede zelf in te gaan, moge een enkele opmerking 
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worden gemaakt over de betekenis van deze benoeming zelf. Een gespe
cialiseerde hogeschool als de Landbouwhogeschool in Wagèningen brengt 
in zekere mate het risico met zich een eenzijdige instelling te worden, 
meer dan met een universiteit het geval is. Het is daarom van niet licht 
te overschatten betekenis, dat door de benoeming van professor Rip de 
studenten de gelegenheid wordt geboden hun technische landbouwstudie 
te zien in het kader van een christelijke maatschappijleer. Moge de arbeid 
van professor Rip aan de Landbouwhogeschool in dit opzicht zijn vruchten 
dragen. 

In de inaugurele rede zelf wordt de basis aangegeven, waarop professor 
Rip zich bij zijn colleges wil plaatsen. Wanneer hierbij sprake is van be
ginselen voor het economisch handelen, dan wordt hierbij gedacht aan 
hogere beginselen, aan normen, aan welke de ondernemer in de landbouw 
zijn handelingen zal moeten toetsen en waarop hij zich zal moeten baseren ... 
Het kan niet anders - en in de rede komt dit duidelijk tot uiting - dat 
deze normen voor de ondernemer in de landbouw geen andere zijn, dan 
die voor de ondernemer in andere bedrijfstakken. 

Het grote beginsel; God lief te hebben boven alles en de naaste als 
zichzelf, geldt universeel en zonder uitzondering. Dat daarbij rekening 
moet worden gehouden met de ordeningen, die God als Schepper van 
hemel en aarde heeft gesteld, sluit hierbij aan. 

Hiervan uitgaande komt het aan op een concrete uitwerking en toe
passing van deze normen in de practische bedrijfsvoering .. En daarbij doen 
zich voor de ondernemer in de landbouw verschillende voor de landbouw 
kenmerkende vraagstukken voor, ten aanzien waarvan tot nu toe een 
systematische behandeling in het kader van een christelijke maatschappij
leer node werd gemist. 

Professor Rip noemt enkele van deze vraagstukken, zoals het coöperatie
wezen, de invloed van de georganiseerde landbouw, het vraagstuk van de 
eigendom van de grond en het pachtvraagstuk, de verhouding tussen de 
ondernemer en de werknemer e. a. 

Een behandeling van deze vraagstukken in het kader van een christe
lijke maatschappijbeschouwing zal daarop veelal een heel ander licht doen 
vallen en daaraan een andere .uitwerking geven, dan tot nu toe gewoonlijk 
het geval is, waarbij tegenover de hier en daar in de landbouw nog steeds 
aanwezige physiocratische tendenties, een geheel andere zienswijze tot 
uiting zal komen. Dit kan voor de conclusies, die in de practijk ten aan
zien van de visie op genoemde vraagstukken worden getrokken, van grote 
betekenis zijn. 

Hoewel derhalve in principe de normen voor het handelen van de onder
nemer in de landbouw, zoals in de inaugurele rede blijkt, geen andere zijn, 
dan voor ondernemers uit andere bedrijfstakken, vinden deze normen in 
de landbouw in vele gevallen wel een voor de verhoudingen in de landbouw 
eigen toepassing. . 

Vooral voor degenen, die zich niet in de kringen van de landbouw be
wegen, is het van betekenis, dat de spreker vooraf enig inzicht heeft 
trachten te geven in de positie van de ondernemer in de landbouw. Terecht" 
wijst hij er op, dat in de litteratuur veel meer aandacht wordt geschonken 
aan de grote ondernemingen dan aan de kleine zelfstandige ondernemer. 
Zowel in als buiten de landbouw neemt de kleine zelfstandige onder-
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nemer gelukkig een veel grotere plaats in dan menigeen zich realiseert. 
De bijzondere positie van de ondernemer in de landbouw wordt in de 

. eerste plaats daardoor gekenmerkt, dat het productiemiddel: de grond, 
voor hem van doorslaggevende betekenis is. 

Omdat er in ons land een grote schaarste aan cultuurgrond is, is er 
van een vrije vestiging en van bewegingsvrijheid voor de landbouw vrijwel 
geen sprake. 

Een tweede kenmerkende bijzonderheid van de positie van de onder
nemer in de landbouw is, dat zijn zelfstandigheid en de door hem te dragen 
risico's in belangrijke mate beperkt zijn. . 

Door de bemoeiingen van de overheid en het overleg met de georgani
seerde landbouw worden voor de individuele oI\dernemer in de landbouw 
belangrijke beslissingen genomen, waarop hij persoonlijk geen of slechts 
zeer geringe invloed kan uitoefenen. Terecht wordt in dit verband ge': 
wezen op de gevaren, die dit voor de zelfstandigheid van de ondernemer 
in de landbouw met zich brengt. Al kan hierbij (nog) niet van een geruis-
loze socialisatie worden gesproken, voor een ontwikkeling in deze richting 
worden daardoor zeer zeker belangrijke hinderpalen weggenomen. 

Het is verheugend, dat professor Rip zich van deze gevaren bewust is. 
Bezinning op de consequenties, die dit voor de zelfstandigheid van de 
ondernemer in de landbouw met zich brengt, is noodzakelijk. 

Bij lezing van de inaugurele rede rijzen enkele vragen. Op de blzz. 8 
en 9 wordt gesproken over de boer en het algemeen belang. In hetzelfde 
verband wordt eveneens gesproken over het openbaar belang. Het ligt 
waarschijnlijk aan ons, dat wij deze termen - die overigens zeer veel 
worden gebruikt - niet goed thuis kunnen brengen. 

Voor het algemeen belang als zelfstandig kriterium zien wij geen plaats. 
Het algemeen belang is ook geen norm en het lijkt ons bedenkelijk met 
deze begrippen te werken, indien daarvoor geen concrete omschrijving 
wordt gegeven. . 

Als men zich bij het nemen van economische beslissingen laat leiden 
door het economisch beginsel van de doelmatigheid, het sociaal beginsel 
van de menselijke samenleving, het juridisch beginsel van de gerechtigheid 
en het zedelijk beginsel der menselijke verantwoordelijkheid, dit alles in 
het licht van het gebod der liefde, dan behoeven noch de individuele onder-
nemers, noch de organisaties van ondernemers en werknemers zich over 
het algemeen belang of het openbaar belang of hoe men dit ook wil noe- ,-
men, ernstige zorgen te maken. Zolang voor deze veel misbruikte begrippen 
geen duidelijke omschrijving is gegeven, kan men ze beter achterwege 
laten. 

Een andere vraag die zich voordoet, is hoe de individuele ondernemet 
zijn externe invloed op de activiteit van coöperaties, verenigingen of andere 
instellingen tot zijn recht kan doen komen. Naarmate deze lichamen in 
plaats van een plaatselijk karakter te blijven dragen steeds meer gecentra .. 
liseerd worden tot grote landelijke lichamen, wordt de invloed van de 
individuele boer steeds meer vervangen door die van degenen, die in deze 
lichamen de leiding hebben. De bewindvoerdersmaatschappij dreigt ook in 
de landbouw in toenemende mate haar intrede te doen. 

Het optreden van professor Rip als bijzonder hoogleraar te Wageningen 
verdient grote toejuiching. Het zou in brede kringen én in de landbouw 
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én daarbuiten op hoge prijs worden gesteld, indien de vruchten van deze 
arbeid niet slechts ten goede zouden komen aan de kring van studenten 
aan de Landbouwhogeschool, doch indien ook degenen, die daartoe niet 
behoren, te gelegener tijd daarvan zouden kunnen profiteren. 

Wij wensen professor Rip een rijke zegen op zijn arbeid als bijzonder 
hoogleraar. Dr J. BUTER. 

M. RUPPERT, De Nederlandse vakbeweging. 2 dIn. Volks
universiteitsbibliotheek, nos 46 en 47, de Erven F. 
Bohn, Haarlem, 1953; 226 en 195 blz. Prijs f 3.90 
per deel. 

De V.U.B. heeft er goed aan gedaan dit onderwerp, behandeld door 
deze schrijver, in haar serie op te nemen. Het goed recht van de vak
beweging is weliswaar niet meer omstreden, zodat het overbodig is daar
voor een lans te breken, maar de vakbeweging geniet daarom in onze tijd 
nog niet meer bekendheid dan voor 50 jaar. Veeleer is het zo, dat door 
de dikwijls felle discussies, rond de geboortewieg -van de vakbeweging 
gevoerd, het publiek toen diep ingeleid werd in de problemen, terwijl men 
thans weinig meer bemerkt van de keuken, en de kennis van zaken zich 
voor het publiek beperkt tot de klaargemaakte gerechten, in de vorm Veln 
vërklaringen e. d. Natuurlijk, de keuken is nu meer op orde en dan komen 
er o. a. ook vitrages voor de ramen, maar de problemen, waarmee de vak
beweging te doen heeft, zijn nog steeds uiteI'6t belangrijk en daar haar 
invloed zoveel groter is, is er alle reden voor, dat het publiek kennis 
neemt van deze beweging en zich een mening vormt over haar problemen. 

Het is daarom verheugend, dat de heer Ruppert, voorzitter van het 
C.N.V., nu eens in kort bestek de geschiedenis van de wkbeweging in 
Nederland en haar huidige problemen aan de orde gesteld, en wat het 
tweede punt betreft, van zijn mening voorzien heeft. 

Terecht is de schrijver geprezen om zijn streven naar objectiviteit. 
Vooral het eerste deel, de geschiedenis beschrijvende, blinkt daardoor uit. 
Als ik het vergelijk met een soortgelijk boek, dat Mr Mok in 1947 over 
de vakbeweging schreef, dan wint Ruppert het in de wijze waarop hij 
anderen evenwichtig tot hun recht heeft laten komen, maar dan blijkt 
tevens, dat het binnendringen van de persoonlijke kijk op de zaak, zoals 
bij Mok, een beschouwing verlevendigt. Als ik nochtans kies voor de werk
methode van Ruppert, dan met dit amendement, dat daarnaast iets meer 
van zijn eigen beoordeling van de geschiedenis mij welkom geweest 
zou zijn. 

In het tweede deel geeft de schrijver vanzelfsprekend zijn eigen mening 
over de moderne problemen en daar boeit hij de lezer dan ook sterker. 

Over het eerste deel kan ik kort zijn. De schrijver laat ons zien, hoe 
moeilijk de opkomst van de vakbeweging was door de vele problemen, 
waarover de meningen uiteen liepen. Pas na de eerste wereldoorlog kon 
de constructieve arbeid een overwegende positie innemen. Voor die tijd 
waren de vraagstukken vele. Moesten de arbeiders zich naar hun vak of 
naar hun arbeider-zijn organiseren? Diende men zich op politiek terrein te 
begeven? Hoe was de verhouding tot de politieke partij, tot de kerk? Ging 
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het om bezinning of om concrete actie; moest de groei van onderen op of 
van boven af bevorderd worden? 

En iedere vakcentrale had dan nog weer haar eigen problemen. De 
socialistische vakbeweging moest het conflict tussen de constructieve arbeid 
en de anarchistische methode te boven komen. Na de spoorwegstaking 
werd in 1905 het N.V.V. opgericht en kwam het accent steeds meer op de 
constructieve arbeid te liggen, hoewel in 1919 en 1933 de oude Adam 
weer boven kwam en in 1945, toen samenwerking met de communisten ge
zocht werd, de les nog niet voldoende geleerd bleek te zijn. 

De rooms-katholieke richting heeft lange tijd geworsteld met de vraag 
of men moest samengaan met de protestants-christelijken. Het episcopaat 
beslechtte het pleit ten gunste van de afzondering. Verder bleef het hier 
moeilijk de idee van de standsorganisatie met die van de vakorganisatie te 
verzoenen. 

Hier moet mij de opmerking van het hart, dat de schrijver soms een 
kennis van zaken veronderstelt, die het publiek meestal niet zal bezitten. 
Het verschil tussen de genoemde organisaties, de "c1osed shop", het ver
schil tussen vakorganisatie en bedrijfsorganisatie e. d. vorderen ter plaatse 
enige uitleg. In het laatste geval thans te meer omdat de vakorganisatie 
bezig is, nu niet meer allen van één vak doch allen uit de bedrijven, 
waarin één vak domineert, te organiseren (dl Il, blz. 94). 

De christelijke vakbeweging volgde na de uittreding uit het Algemeen 
Nederlands Werkliedenverbond de weg die liep langs de oprichting van 
Patrimonium (1877), het Christelijk-sociaal congres (1891), het Christelijk 
Arbeidssecretariaat (1900) naar de oprichting van het C.N.V. in 1909. 
De keuze tussen algemene organisatie of vakorganisatie, de vraag naar de 
overheidsbemoeiing (de schrijver keert zich terecht tegen de algehele ont
houding, door mannen als Kater aanvankelijk voorgestaan), het ideaal 
van de alomvattende arbeidersorganisatie, dan van de interconfessionele 
organisatie en tenslotte noodg€;dwongen de protestants-christelijke organi
satie, ziedaar het spectrum van problemen waarmee men in die kring te 
kampen had. 

Vooral inzake deze laatste kwestie had de schrijver ons, dunkt mij, een 
uitvoeriger commentaar mogen verschaffen. De vraag of de christelijke 
organisatie geboden is, is niet met een bewijs uit de feitelijke ontwikkeling 
af te doen, evenmin heeft zij een enkele oplossing voor alle tijden en om
standigheden. Wat men, als oplossing van deze vraag, ook bij tegenspoed 
of schijnbare onbereikbaarheid van het ideaal, moet voorstaan, is afhanke
lijk van twee kwesties: in hoeverre de levensovertuigingen uiteenwijken 
en in welke mate zij binnendringen in de te organiseren activiteit. De 
secularisatie van het marxisme en ook van het gematigd socialisme, en de 
aard van problemen betreffende de arbeid, de samenwerking en de maat
schappijvormmg vorderden tezamen naar mijn gevoelen van meet af de 
christelijke organisatie op dit terrein. 

Over dit deel zij tenslotte opgemerkt, dat de afzonderlijke behandeling 
van de ontwikkeling der sociale kwestie, die van zo grote invloed is op de 
vakbeweging, niet onwelkom geweest zou zijn. Nu het bestrijden van 
wantoestanden, zoals Van der Ven terecht opmerkt 1), veranderd is in het 

1) F. J. H. H. van der Ven. Schaduwen 'Van het modernisme, blz. 31. 
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doen ontstaan van een andere economische structuur, komt inzak;e deze 
laatste, de vraag, hoe de vakcentrale haar als juist ziet, in het centrum 
van haar" beleid te staan. 

In het tweede deel heeft de .schrijver de belangrijkste, moderne pro
blemen van de vakbeweging op duidelijke en, wat van hem te verwachten 
was, beleidvolle wijze aan de orde gesteld. Zijn eigen mening komt hier 
uiteraard uit de grondverf. 

In het eerste hoofdstuk begint hij met op te merken, dat het schibboleth 
van de vakbeweging de klassenstrijd is en blijft (blz. 1). Mij dunkt, dat 
hij zich hier zonder noodzaak de probleemstelling der socialisten op laat 
dringen. Zonder noodzaak, want uit dit hoofdstuk blijkt zonneklaar, dat 
de zaak der beginselen, d. w; i. dat wat ook achter de klassenstrijd beweeg
reden is, de mens- en maatschappij beschouwing, de opvatting van het reçht 
(blz. 11) voor hem beslissend is. 

"De kwestie is ook belangrijk, omdat in socialistische kring de klassen
strijd bij velen op de achtergrond geraakt - de nieuwe klassenindeling 
en de nieuwe strijd, door Burnham geconstateerd, zou in die kring moeilijk 
als beslissend te aanvaarden zijn -, en nu zou men kunnen menen, dat 
de obstakels voor een fusie weggenomen zijn. Maar wat er achter schuilt 
als verschil van visie, is niet verdwenen. 

De schrijver had zich bovendien op dit punt nog sterker kunnen maken, 
door het goed recht en de plicht tot christelijke organisatie te bepleiten, 
niet alleen uit het verschil in mensbeschouwing maar ook uit het verschil 
in opvatting over de structuur der maatschappij. Met name omdat, als ik 
mij niet bedrieg, vooral door dit laatste het N.V.V. en het C.N.V. in .de 
toekomst verder uiteen zullen gaan. Ruppert heeft naar mijn gevoelen 
hier dit punt teveel verwaarloosd. 

Het hoofdstuk over de stakingen geeft ons een goed inzicht in de ver
schillende opvattingen daarover. Dit staken heeft intussen veel aan be
tekenis ingeboet door het groeiend wederzijds begrip, door de ofltwikke
ling van de c.a.o., arbitrage e.~. 

De schrijver laat ons zien, dat de c.a.o. dikwijls resultaat was van felle 
strijd, maar dat zij niettemin een uitstekend middel was voor de rust en 
de gemeenschapsvorming in de ondernemingen. 

Hij meent tenslotte, in navolging van Diemer, dat wie in deze weg het 
recht wil zien heersen, in geval geen overeenstemming bereikt wordt, zich 
dan aan de bindende uitspraak van een instantie der bedrijfsgemeenschap 
moet onderwerpen, en dus het middel der staking niet meer mag bezigen 
(blz. 45). Hier zet ik een vraagteken. De kwestie van recht en macht is 
in dit probleem aan de orde, maar zij sluiten elkaar noch altijd uit noch 
altijd in. Dat erkent ook de schrijver. Niemand begeert stakingen, maar zij 
zijn evenals oorlogen veiligheidskleppen tegen de zonde. Zij zijn een wijze 
van machtsvorming; in de practijk kunnen ze zowel rechtmatig als onrecht~ 
matig zijn. Iedereen wil gaarne de weg van het recht zonder dwang
middelen zoals de staking, maar de vraag is, welke instantie op dit gebied 
bevoegd is haar uitspraken bv. over lonen dwingend (door haar macht) 
op te leggen. Tenminste zou toch de correctie nodig zijn, dat partijen 
geval voor geval beslissen, of zij zich zullen schikken in de uitspraak van 
zo'n instantie. 

In . verband hiermee staat ook de vraag, of het bedrijfsleven (en de 

, . 
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bedrijfstak) een gemeenschap vormt, zoals Ruppert meent (blz. 62). Een 
oude twistappel voorwaar. Ik kan noch die gemeenschap, noch een gezag 
daarin ontdekken, vergelijkbaar met de gemeenschap van en het gezag in 
allerlei samenlevingsverbanden. En ik zie dat alles ook niet ontstaan door 
de bedrijfsorganisatie, zelfs niet door haar verordenende bevoegdheid, ten
zij men er een collectivistische structuur, en dan -geen gemeenschap, mee 
zou forceren. En tegen dat collectivisme is Ruppert zelf gekant. Ik bedoel 
daarmee, dat zulk een hiërarchische structuur de gemeenschappen op dit 
terrein (ondernemingen, markten, beurzen) hun zelfstandigheid zou doen 
verliezen, de vakorganisatie tenminste haar invloed zou ontnemen, en het 
wezenlijk kenmerk op dit terrein, het complex van samenwerking en 
mededinging (door de wet uitdrukkelijk beschermd) zou opheffen. De 
bedrijfsorganen hebben (afgezien van hun uiterst belangrijke functie, ge
sprekcentrum voor het bedrijfsleven te zijn) krachtens mandaat van de 
ondernemingen, de vakorganisaties en de overheid bevoegdheid, zich voor 
bepaalde facetten van het bedrijfsleven te laten gelden. Maar niet ieder 
orgaan, dat een bepaalde autoriteit heeft op een of ander gebied, maakt 
daardoor van dat gebied een gemeenschap, waarvan het dan zelf de gezags
instantie zou zijn. 

De schrijver geeft een heldere uiteenzetting over de nieuwe organen in 
het bedrijfsleven, waarvan vooral de schappen en de ondernemingsraden 
van belang zijn. Met voorbehoud van de zo juist gegeven en aanstonds 
te geven kritiek, kan ik met zijn betoog hier wel instemmen. Een uit
werking van de idee der medezeggenschap voor het geval van de privé 
ondernemer is intussen langzamerhand wel nodig (blz. 74). . 

Moet de p.b.o. met haar verordeningen op de duur de c.a.o. uitdrijven? 
(blz. 67). Ik ben daar beducht voor. De schrijver zelf toont zich bezorgd 
over collectivistische en centraliserende neigingen en hij zou op dit punt 
eigenlijk mijn zorg moeten delen. Zeker, beide zijn een wijze van rechts
vorming, maar de wijze waarop verschilt wezenlijk. Het zijn geen partijen 
meer, die in de schappen verordenen, maar het is een gesloten college, 
bestaande uit leden met vrij mandaat. De beslissingen vallen op het hoogste 
niveau. En tenslotte dreigen aldus de vakorganisaties tot kiescolleges ge
reduceerd te worden. Dat zijn toch niet te onderschatten nadelen. 

Daar komt nog iets bij. De c.a.o.en zijn hoe langer hoe meer onder
nemingen gaan omspannen. Moet de weg terug niet afgelegd worden? 
(Ik denk aan een interessant artikel in het laatste no van Lering en Leiding 
over de toepassing en het succes voor de bedrijven en de arbeiders van 
ondernemingsgewijze opgestelde contracten.) Moet in dit verband bij de. 
afschaffing van de geleide loonpolitiek de verantwoordelijkheid voor de 
loonvaststelling niet, behalve naar de vakbonden van werkgevers en werk
nemers, ook vooral naar de ondernemingen terug gebracht worden? (blz. 
47). Dat staat immers de coördinerende en divergenties inperkende taak 
van de schappen op dit en ander gebied niet in de weg. Integendeel, aldus 
zal aan ieder, ook aan de overheid, zijn eigenlijke taak op dit terrein kun
nen toevallen. 

De schrijver laat ons in de hoofdstukken over de vakbeweging zelf zien, 
hoe zij opgebouwd is, hoe het kader getraind wordt, in welk een ver
scheidenheid van moeilijke vraagstukken de vakbondsbestuurder zich in 
moet werken en hoe hij zijn overbezette dagen vult. Wie deze mannen 
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meemaakt, krijgt inderdaad respect voor hun veelzijdigheid, hun princi
piële slagvaardigheid en practische intuïtie. 

Toch worden vele problemen zo ingew,ikkeld, dat het aantrekken van 
wetenschappelijk gevormde mensen onontbeerlijk is. Maar het is juist, 
als de schrijver dan meent, dat zij als adviseurs moeten optreden en dat 
het beleid in handen der bestuurders dient te blijven; natuurlijk grinnikt . , J 

de ingewijde lezer dan wel even, maar uitzonderingen bevestigèn ook hier 
de regel. 

In verband met de opbouw uit vakorganisaties spreekt Ruppert in één 
adem van decentralisatie en souvereiniteit in eigen kring (blz. 86). Dat 
lijkt mij in verband met het kriterium van de eigenwettelijkheid, die de 
laatste typeert, niet geheel juist. De eerste geldt, dunkt mij, bv. voor de 
verhouding tussen de vakorganisatie en haar afdelingen, de laatste voor 
die tussen C.N.V. en vakorganisaties. De schrijver bedenke, dat hij zelf 
de nevenschikking als het kenmerk van de s.i.e.k. ziet (blz. 62). 

Zeer moeilijk is de kwestie van de activering der leden. De schrijver 
ziet haar als één van de belangrijkste vraagstukken der vakbeweging en 
brengt de moeilijkheden terecht in verband met de toenemende integratie 
van het leven. 

In een interessant slothoofdstuk laat de heer Ruppert zien, van hoeveel 
betekenis de vakbeweging voor de arbeiders geweest is met betrèkking 
tot de uiterlijke levensomstandigheden, het culturele peil, de plaats in de 
samenleving, .de zedelijke levenshouding en het geestelijk welzijn. 

Veel heeft Ruppert ons in een kort bestek geboden. Niet alleen geeft 
hij de lezer een helder beeld van de geschiedenis, en stelt hij de belang
rijkste vraagstukken der vakbeweging op zeer bevattelijke wijze aan de 
orde, hij heeft zijn betoog ook geïllustreerd met voorvallen uit de practijk, 
die de lezer dichter bij het leven van de arbeider, bij zijn zorgen en pro
blemen brengen, en met een hoeveelheid cijfermateriaal, die het inzicht· 
verruimt. 

Zowel de belangstellende buitenstaander als de man uit de vakbeweging 
zelf heeft hier een boek, dat hem wegwijs kan maken en dat hij door 
de bondige en heldere betoogtrant zowel als door de .prettige benadering 
van het onderwerp met genoegen zal lezen. 

H. VAN RIESSEN. 

Ds M. P. VAN DIJK, Existentie en genade. Grondgedachten 
en samenhangen in de Kirchliche Do.qmatik van Karl 
Barth. Uitg. T. Wever, Franeker, 1952. 189 blz. f 7.90. 

Eindelijk weer eens van gereformeerde zijde een wetenschappelijk theo
logisch boek over de theologie van KarJ Barth. Sinds Prof. Berkouwer in 
1936 zijn boek over Karl Barth publiceerde, hebben we van dezelfde 
schrijver in 1947 een boek, ontvangen over Kart Barth en de kinderdoop, 
en voorts van hem en anderen in allerlei boeken diverse behandelingen 
van Barth'svisie op afzonderlijke problemen. Maar het werd hoog tijd dat 
een gereformeerd theoloóg opnieuw een diepgaande studie publiceerde over 
het geheel van Barth's theologisch denken. Immers, niet alleen in de invloed 
van Barth's theologie allerminst van korte duur of van oppervlakkige aard, 
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ook in het denken van Barth zelf is ontwikkeling, die telkens weer opnieuw 
confrontatie noodzakelijk maakt en ons noopt nog verrassingen in de toe
komst mogelijk te achten. Met een geniaal denker als Barth, die in de ge
schiedenis der theologie een wending teweeg kon brengen, is men als theo
loog niet gemakkelijk en gauw "klaar". Ook niet al moet men als gelovige 
eenvoudig en kortweg "neen" tegen Barth zeggen, omdat hij de Heilige 
Schrift niet als Gods Woord aanvaardt en daardoor dikwijls vierkant 
ingaat tegen die Schrift. Onder dit laatste voorbehoud kunnen we instem
men met het citaat dat Ds van Dijk in zijn voorwoord overneemt van 
Hans U rs von Balthasar : "Je tiefer einer in das Gespräch hineinhören 
wird, urn so weniger wird er der Meinung sein mit Schlagworten und mit 
Schwerten, die den gordischen Knoten durchhauen, etwas ausrichten zu 
können." Overigens is er wel reden straks nog op dit citaat terug te komen. 

In de inleiding typeert de schrijver de theologie van Barth als een be
weeglijk denken, dat evenmin als dat van Calvijn en Kuyper, gemakkelijk 
te herleiden is tot één bepaalde grondgedachte of grondschema. Toch ziet 
hij in de acht tot nu toe verschenen omvangrijke delen van Barth's Kireh
Ziehe Dogmatik enkele grondgedachten telkens terugkeren en consequent 
volgehouden. Het zijn de gedachten die zich, volgens schr., groeperen 
rondom de begrippen: existentie en genade. Vandaar de titel van het boek. 
Terecht wordt erkend dat Barth niet wil uitgaan van een philosophisch 
existentiebegrip. Barth wil niet anders dan een theologie der genade geven. 
Maar wel meent de schr., dat Barth aan het existentieel-zijn van Gods 
genade een methode van theologisch denken ontleent, die tenslotte zó 
heersend is over de inhoud van dit denken, dat niet Gods openbaring in de 
Schrift, maar wel deze philosophische methode van denken de grootste 
invloed heeft op de resultaten van Barth' s werk. De bijbelinhoud wordt 
denkend verwerkt in een reeks dialectisch tegenover elkaar staande be
grippen, die paarsgewijze min of meer parallel aan elkaar zijn, nI.: het ja 
der genade tegenover het neen der genade, openbaring-verberging, open
baring-teken, subject-object, daad-idee, persoonlijke Entscheidung
algemene waarheid, goddelijk-menselijk, eeuwigheid-tijd, geschiedenis 
-historie, existentieel-niet-existentieel, beweging-rustende toestand. De 
eerste leden dezer schema's hangen onderling samen, de tweede ook. Het 
opmerken van deze onderlinge samenhang acht schr. een van de sleutels, 
zo niet de sleutel voor het verstaan van Barth's openbaringsleer en daarin 
van heel zijn theologie (blz. 37). De auteur gaat vervolgens in grote trek
ken de verschillende delen van Barth's Dogmatik na en komt telkens tot de 
conclusie dat Barth met het begrippencomplex "Existentie" het Trojaanse 
paard heeft ingehaald (blz. 25). 

De schr. waarschuwt er wel voor, dat wij Barth's ontwikkeling niet over 
het hoofd zien. Barth heeft uitdrukkelijk de wijsgerige existentialistische 
redeneermethode achteruit willen schuiven, en wil uitgaan van de (existen
tialistisch verstane) genade Gods in Jezus Christus (blz. 24). De crisis is 
geen crisis van de eeuwigheid die de tijd als zodanig veroordeelt, maar de 
crisis van het gericht van Gods genade (blzz. 34, 70). Niet de afstand en 
de transcendentie van God ten opzichte van het schepsel is het grond
motief van Barth's denken, maar het bestaan van de wereld en haar ver
houding tot God vin.dt zijn grond en verklaring in de liefde Gods in Chris
tus (blz. 67). Niet meer is Barth's denken paradoxaal te noemen, maar 
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dialectisch (blz. 21:). Volgens schr. is Barth niet zonder meer nominalis.J 
tisch, maar op zijn hoogst zijn er nominalistische tendenties, voornamelijk 
in zijn openbaringsleer en misdien ook nog in de leer omtrent God (blz. 
60). De vrijheid Gods moge ons soms doen denken aan willekeur en on
betrouwbaarheid, toch wijst Barth dit "radicaal" (? blz. 61) af, en spreekt 
over de trouw Gods aan Zichzelf als liefde en aan een bepaalde wijze van 
optreden in de wereld, waarin het ja van Zijn genade altijd domineert over 
het neen van Zijn gericht. , 

De auteur tracht dus tegenover allerlei gangbare, populaire en simplis
tische veroordelingen aan Barth volop recht te doen. Maar des te dieper 
snijdt dan ook het zwaard zijner critiek, wanneer hij telkens laat zien, 
hoe Barth's poging, gehoorzaam aan Gods openbaring te theologiseren, 
grondig mislukt is en mislukken moet. Meesterlijk is het betoog op blzz. 
44-46, waar schr. Barth's dialectische denkmethode - door Barth welis
waar evenals elke methode verworpen als methode om Gods Woord te ver
staan - aanwijst als een wanhopige poging boven de gezagsl00sheid van 
het negentiende-eeuwse subjectivisme uit te komen. Scherp wordt dan zijn 
oordeel: "Objectief in schijn is het denken van Barth in wezen subjec
tief. " Het ja en neen van Gods dialectiek is de weerspiegeling en de 
projectie van het ja en neen van ónze dialectiek, waardoor wij, zonder 
gezag, wel noodzakelijk het ene door het andere moeten opheffen" (blz. 
45). En: "In wezen is dit neen Gods over ... het Hem-niet-subject-Iaten
in-de-daad van Zijn openbaring, de weerspiegeling en de projectie van onze 
vertwijfeling. Gód moet spreken (im Augenblick, A.T.) omdat wij niet ge
loven dat Hij in de Bijbel gesproken heeft. Zo is in wezen de theologie 
van Barth - en hiermede kunnen wij haar diepste grondrnotieven, de 
bodem waaruit ze opkomt, karakteriseren, - een theologische en gechris
tianiseerde uitloper van de geestelijke chaos waarin de negentiende eeuw 
met haar gezagsloosheid en crisis van alle normen en waarheden ons ge
laten heeft." (blz. 46). 

Het zou ons te ver voeren de schr. te volgen op zijn pad langs het 
monumentale oeuvre van Barth. 

We willen ons nu beperken tot het eigenlijke onderwerp van dit boek: 
de beoordeling van de theologie van Karl Barth met behulp van de termen 
"existentie en genade". 

"De kern van het vraagstuk ligt in het existentieel subject-object 
schema", zegt de schr. in zijn "Besluit" (blz. 186). En meermalen schrijft 
hij: "Het is op dit punt: de scheiding van existentie en essentie, dat onze 
critiek op Barth's grondgedachten zal moeten inzetten en dat de ontsporing 
van zijn dogmatiek zichtbaar wordt." (blz. 19 e. a. p.). 

Welnu, op dit punt zouden wij onze critiek willen inzetten op dit voor
treffelijke boek. Of wellicht is critiek het woord niet: we willen enkele 
opmerkingen aanbieden als aanvullende correctie. Immers de hoofdgedachte 
van dit boek stemmen we volmondig toe: Barth's denken is inderdaad door 
en door existentialistisch van inslag, niet slechts formeel, maar ook de 
materiële denkinhouden van existentialistische stromingen zijn opgenomen 
in zijn theologisch denken. Tot zover hebben we grote waardering voor 
de wijze waarop Ds van Dijk overal deze wijze van denken in Barth's 
werk signaleert. 

Maar we vinden het jammer dat de schr. niet helder heeft laten zien 
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hoe dit existentialistisch schema van essentie en existentie zich verhoudt 
tot dat van natuur en bovennatuur (genade) bij Barth. Het door de schr. 
als centraal geziene schema heeft hij o. i. niet of niet voldoende onder
scheiden van het natuur-genade motief. Een uitdrukking als op blz. 107 
" ... de tegenstelling tussen essentie en existentie, geschapen natuur en 
verbond, we kunnen ook zeggen tussen natuur en genade", komt meer
malen voor en kan daar op wijzen. Wel staat op dezelfde bladzijde, dat 
"het roomse dualisme van bovennatuur-natuurin de theologie van Barth 
nog overtroffen wordt", maar dit woord blijkt in het geheel van dit boek 
zo incidenteel en als terloops, dat niet mag worden aangenomen dat de 
auteur van oordeel is, dat dit dualisme van allesbeheersende en van grönd
leggende betekenis is voor het denken van Barth. Doch al is het zo, dat 
Barth zelf dit nooit zo zou zeggen, wij zijn toch van mening dat dit 
motief dieper ligt dan en vooraf gaat aan het existentialistische schema. 
Weliswaar ziet Barth de verhouding natuur-bovennatuur (genade) 
meestal in het schema essentie-existentie, maar dat wettigt nog geen 
vereenzelviging van beide themata. Het eerste is o. i. verreweg dominant. 
Ds van Dijk schijnt van het omgekeerde gevoelen te zijn. Hij schrijft niet 

. slechts van Barth's staatsleer, dat wij die "niet zullen verstaan zonder het 
existentialistisch denken in rekening te brengen!', maar hij voegt er aan 
toe, dat die staatsleer is "dualistisch vanwege het existentialistisch den
ken ... " (blz. 95 en 95/96). Misschien is de schr. zelf later (?) tot correctie 
van zijn boek gekomen. Althans men zou dit kunnen opmaken uit een 
artikel van zijn hand over het in de aanvang geciteerde boek van Von 
Balthasar in het Geref. Theol. Tijdschrift (1952, nr 4) waar we dit lezen: 
"V ragen wij tenslotte of er inderdaad verwantschap bestaat tussen Rooms
Katholicisme en Barthianisme dan moeten wij dèze vraag bevestigend be
antwoorden voorzover beide richtingen uitgaan van de probleemstelling 
natuur-genade of natuur-bovennatuur ... " (blz. 115). 

Toch laat ook dat artikel vragen open, die ook door het onderhavige 
boek worden opgeroepen. Bv. deze, of de schrijver zelf er in geslaagd is 
het zgn. natuur-genade-probleem juist te stellen en of zijn critiek op het 
moderne schema essentie--existentie afdoende is. 

Onze vragen en bezwaren willen we nu in een zekere systematische 
volgorde naar voren brengen. Daartoe menen we eerst in datgene wat de 
schr. telkens noemt Barths "dualisme" nader te moeten onderscheiden, en 
wel in vierderlei zin. Er is nl. naar onze mening bij Barth een dualisme 
binnen het gebied der natuur, binnen dat der bovennatuur, in de verhou
ding tussen deze beide en tenslotte binn,en God. Het komt ons voor dat 
Barth op elk der drie eerstgenoemde "gebieden" werkt met het existentia
listisch schema van essentie en existentie, en misschien ook nog in de gods
leer. Heldere onderscheiding van déze wiize van kruising der beide 
schema's komt ons noodzakelijk voor, om Barth goed te verstaan. We 
~ elk dezer vier "gebieden" na. 

1. Het dualisme ten aanzien van de "natuur". 
We hebben dus voorop gezet en laten dit verder als onbestreden rusten, 

,. dat de natuur (schepping) gevat wordt in het van oorsprong scholastieke 
schema van natuur-genade. Dat binnen dit gebied door Barth het existen
tialistisch dualisme wordt "toegepast", is de schr. niet ontgaan, blijkens 
een noot op blz. 121. Inderdaad, ook bij de mens als "natuurlijk phaeno-
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meen" of juist daar, heeft de existentialistische denkwijze vrij spel. Daar
om kan Barth enerzijds sympathie gevoelen voor de omschrijving van het 
begrip "existentie" door zijn broer Heinrich Barth, maar er aan toevoegen 
dat deze "Satz" geen "theologische Satz" i~ (vgl. noot 29 op blz. 24). 
Daarom kan Sartre ook voluit het woord krijgen als het gaat over de 
"phaenomenale" wereld en mens, om tenslotte zijn congé te krijgen, omdat 
hij toch niets afweet van de "wirkliche", verborgen mens, d. w. z. de boven
natuur. Door deze onderscheiding kunnen we m. i. ook met meer helder
heid spreken over de "tweeërlei mogelijkheid" die Van Dijk terecht con
stateert bij Barth (blz. 135). De ene mogelijkheid ligt op het gebied der 
natuur, de andere in de bovennatuur. , 

2. Hiermede zijn we beland bij het dualisme in de bovennatuur. 
Van Dijk spreekt hier van "het raadsel" der analogia'entis, die slechts 

binnen de analogia fidei zou bestaan (blz. 136). Doch o. i. is hier geen 
enkele oneffenheid met de radicale afwijzing der analogia entis, welke 
laatste immers door Barth betrokk~n wordt op de relatie tussen God en 
de "natuur". De analogie die Barth erkent ligt in de bovennatuur. De on
duidelijkheid die Van Dijk signaleert op blz. 138 ten aanzien van de zelf
transcendentie van de mens en zijn ja, kan nu o. i. verminderen, indien we 
deze zelf transcendentie zien liggen binnen de bovennatuur, waar o. i. inder
daad de analogie nadert tot de identiteit. 

3. Wij komen nu tot de verhouding tussen natuur en bovennatuur. 
Terecht signaleert de schr. het feit, dat Barth deze verhouding vaak be

schrijft met behulp van de existentialistische categorieën, met name het 
schema essentie--existentie. We stemmen in met de uitspraak op blz. 109 
en 112, dat Barth deze verhouding ziet als "existentiële genade" en natuur. 
Het is echter, als gezegd, o. i. niet juist deze beide schema's te identificeren 
(blzz. 68/69, 106) of het existentialisme als óórzaak te zien van het (natuur 
-genade) dualisme (blzz. 95, 142). We noemden reeds het feit dat Barth 
binnen de natuur, d. w. z. binnen de phaenomenale wereld, opnieuw het 
existentialistisch dualisme toepast en terecht stelt de schr. in de belangrijke 
noot op blz. 121 de vraag of Barth het natuur-vrijheid-schema heeft over
genomen. Ons dunkt, dat deze vraag wel bevestigend moet worden beant
woord, maar dan zo, dat Barth dit natuur-vrijheid-schema op tweeërlei 
wijze hanteert, nl. alweer: binnen de natuur én op 4e verhouding natuur
bovennatuur. Immers: de "wirkliche" mens is vrij, de "phaenomenale" \ 
mens is natuurgebonden. In dit verband zien we ook Barth's "ethiek der 
vrijheid". Deze is niet antinomistisch, omdat ze verheven is boven de 
tegenstelling van al of niet gebonden aan het geschreven gebod. Het ge
schreven gebod behoort immers bij de bijbel en deze is niet Gods Woord, 
ligt ook aan de kant der "natuur". Uiteraard is de verhouding natuur
bovennatuur met het schema essentie--existentie nog slechts formeel be
paald en we hebben grote waardering voor de heldere weergave van 
Barth's materiële gedachten hierover (Zuordnung, praefiguratie, ruimte 
voor het verbond, enz.). Doch uiteraard misten we de verwijzing naar de 
wijze waarop de nominalistische laat-scholastiek dit dualisme uitwerkt. 
Het komt ons voor, dat dezelfde tendenties ook bij Barth werken. Maar 
we onderstrepen gaarne de voorzichtige opmerking van de schr., dat de 
eschatologie van Barth ons zal leren wat er tenslotte overblijft van de 
natuur (blz. 46 noot 19). 

.t' 
, , 
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Bij dit punt nog twee opmerkingen. De schr. neemt Barth in bescher
ming tegen het verwijt, dat deze scheiding maakt tussen geloof en weten
schap (noot op blz. 134). Maar heeft hij dan wel voldoende oog gehad 
voor het verbonden voorkomen van beide genoemde schema's? Als Barth 
"echte" natuurwetenschap, "echte" ethiek en "echte" existentiephilosophie 
alleen mogelijk acht, wanneer deze wetenschappen de mens zien in zijn 
werkelijk zijn, dus acht geven op het licht van Gods openbaring, dan 
mogen we toch niet vergeten, dat dit licht der godsopenbaring nog maar 
tot de natuur behoort, zolang God niet zelf in het uur van zijn welbehagen 
"das Dogma" doet horen en "im Augenblick" ónze begrippen "waar" 
máákt. M. a. W.: is bij Barth niet alle wetenschap natuurlijke wetenschap 
en gedraagt hij zich niet dienovereenkomstig in zijn denken? Prof. Zuidema 
noemde eens vlijmscherp de Kirchliche Dogmatik "vd1gens de K.D. zelf 
natuurlijke th~ologie". Deelt niet álle wetenschap, juist krachtens het exis
tentialistisch getinte dualisme tussen natuur en genade in de "Entsiche
rung"? Immers de werkelijke mens is de verborgen mens. De "echte" 
ethiek, anthropologie, enz., is niet ónze zaak. Voor óns zijn de "Phäno
mene" en die zijn "als so1che neutrai" (blz. 120, noot 11). 

Mijn laatste opmerking bij dit punt betreft Von Balthasar. Moeten we 
het in de aanvang van deze bespreking geciteerde citaat niet in dit licht 
zien, dat de affiniteit, die Balthasar gevoelt tussen zijn rooms denken en 
dat van Barth, schuilt in beider moderne interpretatie van beider grond
schema natuur-genade (bovennatuur) ? Dáárom kan m. i. Von Balthasar 
minder gemakkelijk van Barth afkomen dan wij 1 Overigens zal het voor 
ons ook zaak zijn ons af te vragen in hoeverre wij zelf ons ontworstelen 
kunnen aan de eeuwenoude invloed van het natuur-genade schema. Als 
ik mij niet vergis stuiten we hier ook op een minder sterke zijde van dit 
boek. We illustreren dat bij de behandeling van het laatste punt. 

4. Barth's dualisme in de leer aangaande God. 
Ongetwijfeld is er, gelijk de schr. duidelijk aantoont, een dialectisch 

dualisme in God (blz. 154 e. a. p.) tussen het ja en neen Zijner genade, 
en tussen Çiods linkerhand en Zijn rechterhand. We neigen er toe 
Dr M. C. Smit bij te vallen, wanneer hij verband legt tussen het roomse 
schema natuur-bovennatuur en het dualisme van natuur en bovennatuur 
in God (De verhouding van christendom en historie in de huidige rooms
katholieke geschiedbeschouwing, blzz. 37, 89). Het schijnt, dat dit dualisme 
in God ook bij Barth aanwezig is, al schijnt dit door hem niet exis
tentialistisch te zijn geduid, inzoverre Barth Gods esse identiek acht 
met Gods existere: God is actus purus, de ene pool van het existen
tialistisch dualisme is hier dus geschrapt. Hoe dit ook zij, onze critiek 
richt zich op iets anders. Van Dijk's grote bezwaar is, dat Barth 
geen zijn (esse) aanneemt achter Gods daden (existentie), blz. 63. En dat 
daardoor( I) de continuïteit van Gods daden ontbreekt (blz. 71). "De Gód 
die handelt zien wij niet" (blz. 71). Volgens Van Dijk echter zal "een 
bijbels doordachte theologie juist in het Wezen Gods haar rustpunt kunnen 
vinden". Nl. in het Wezen Gods áchter Zijn daden. Deze stijl van denken ~ 
komt ons echter niet juist voor. We zijn erg huiverig voor een weten
schappelijke probleemstelling inzake "wezen en eigenschappen" Gods. We 
kijken onwennig naar de opvatting, dat de "continuïteit" van Gods daden 
gewaarborgd zou zijn door een wezen, een "rustend zijn" áchter Gods 
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daden. Is dit niet ongeoorloofd anthropologisch denken over God? Ons 
_geloofsdenken is anthropomorph, zoals ook de Woordopenbaring antbro
pomorph over God spreekt. Maar wij betwijfelen de mogelijkheid van 
wetenschappelijk denken over God, en we menen dat de geschiedenis der 
theologie ook steeds laat zien, hoe dit pogen om wetenschappelijk over 
God te philosopheren zich in onoplosbaarheden verwart. Het lijkt ons 
symptomatisch voor de onjuiste negatie van het onderscheid tussen niet- en 
wel-wetenschappelijk denken, wanneer Van Dijk in noot 5 op blz. 63 
schrijft: "Zolang de bijbel het bezittelijk voornaamwoord van God gebruikt 
en spreekt van "Zijn" goedheid... blijkt dat er een Goddelijk zijn ligt 
achter zijn daden." Wij kunnen niet aannemen dat de zelfopenbaring Gods 
zo vlot het wetenschappelijk probleem van esse en existentie oplost. Even
min geloven we, dat de Schrift ons zomaar een embryonale wijsbegeerte 
in de schoot werpt, gelijk de schr. ons suggereert in het vervolg op laatst
genoemd citaat: "Ongetwijfeld (I A. T.) heeft de bijbel hier (dus: in het 
bijbels gebruik van bezittelijke voornaamwoorden als hij spreekt over God, 
A. T.) iets willen zeggen omtrent de constitutie van het zijn, in het alge
meen, zowel het goddelijke als het menselijke. Het goed recht van de 
naïeve ervaring ligt in dat bijbelse spreken zeker opgesloten." 0. i. gaat 
het hier ook niet om het goed recht der naïeve ervaring maar om het goed 
recht van het toepassen van wijsgerige (wetenschappelijke) categorieën 
in de leer omtrent God. 

Dat Van Dijk juist tot dèze o. i. onjuiste critiek komt op Barth's gods
leer (uiteraard naast andere critiek waarmee we van harte instemmen), 
hangt wellicht ook samen met zijn critiek op het existentialistisch schema 
als zodanig, en is uiteindelijk terug te brengen tot de vraag: hoe is uw 
eigen visie op de werkelijkheid. 

Wat het eerste aangaat: in een noot op blz. 58 (merkwaardig daUn dit 
boek zo vaak belangrijke kwesties in voetnoten worden afgedaan) wordt 
meegedeeld dat Van Niftrik in het alternatief "Akt oder Sein" de strijd 
van het neo-calvinisme tegen Barth heeft willen typeren. Maar als Ds van 
Dijk dan uit eerbied voor de Schriftgegevens meent, dat er een "ver
borgen eenheid is tussen de ,existentiële' werkelijkheid en de dispositie", 
zelfs al kunn,en wij die "verborgen eenheid misschien niet zien", dan ge
loven we dat dit een houten sabel is in de theologische strijd. De in het 
hart geconcentreerde eenheid van geheel het menselijk bestaan en het 
kosmonomisch schema van norm--subject biedt o. i. voor de theologie 
veel rijkere en juistere perspectieven dan het "naast en met elkander 
stellen" van wat de tegenpartij als alternatief ons wil opdringen. Daarom 
kunnen we ook niet Van Dijk bijvallen als hij Barth toestemt (blz. 89, 
noot 3), dat aan het natuurlijk zijn geen enkel gebod te ontlenen is. Barth 
heeft eerst (in de lijn der substantialistische traditie) dit natuurlijk zijn 
losgemaakt van Gods' gebod. Maar een kosmonomische visie op de ge
schapen werkelijkheid ziet deze als bepaald door de wet Gods; de wet 
dan niet abstract-kosmologisch (blz. 109, noot 2) losgedacht van de Wet
gever en van Christus, maar in kosmisch verband met de Heilige Schrift 
als wetszijde van de geloofsfunctie. 

Ook het probleem van de analogia entis kunnen we dan niet meer 
stellen als Van Dijk. Tegenover Barth's verwerping van de analogia entis 
(voor de natuur I) poneert Van Dijk als vanzelfsprekend in een tussenzin 

... 



300 " BOEKBESPRlj:KING 

(blz. 40) dat alle ware Godskennis "immers" berust op de analogie tussen 
God en mens. We zouden willen vragen: wat is dat voor een analogie 
tussen het "zijn" van God en van Zijn schepsel. Heeft dit begrip analogia 
entis ook maar iets vóór op het bij Barth gevonden begrip der analogia 
existentiae (blz. 50 noot 5)? Op onze beurt zouden we nu willen zeggen: 
dit alternatief deugt niet, doch we voegen er dan niet aan toe dat we 
beide analogiae "naast en met elkander" moeten stellen. De erkenning van 
de radicale eenheid der menselijke natuur, geconcentreerd in het hart, 
alsook de erkenning van de concentrische betrokkenheid der totale mense
lijke existentie op de Goddelijke Oorsprong van al het bestaan, is de enige 
consequente remedie tegen oude en nieuwe dualistische visies: essentie-
existentie, natuur-genade, natuur-vrijheid, stof-geest, lichaam-ziel, 
enz. Terwijl de "analogia entis" dan, volgens Prof. Dooyeweerd, alleen 
verstaan kan worden in de zin van de oorsprongsidee (De leer der analogie 
in de thomistische en in de calvinistische wijsbegeerte, Phüosophia Refor
mata 1942, blz. 55). 

Schr.'s boek verdient ten volle alle aandacht te krijgen: het is o. i. een 
uiterst belangrijk boek dat ons verder helpt. Het verbaast ons dat tot 
heden (19 Aug. '53) ons geen uitvoerige bespreking van dit boek onder 
ogen kwam,hoewel het reeds vorig jaar verscheen. Barthiaanse denigre
rende recensies als in Inde Waagschaal blameren slechts hun schrijvers. 
De gedegenheid, deskundigheid en nauwkeurigheid van dit boek is boven 
alle redelijke twijfel verheven. Slechts één onbetekenende vergissing no
teerden we: de schrijver van Karl Barth en het theologisch kenprobleem 
heet J. C. Groot, en niet De Groot, zoals staat op blzz. 16, 17, 36, 30, 
41 enz.. . 

Ds A. TROOST 



EEN EN ANDER OVER DE VALSE VERABSOLUTERING 
DER DEMOCRATIE 

DOOR 

PROF. DR w. KÄGP) 

De strijd om de democratie moet zonder ophouden worden gevoerd. 
Hij moet ook steeds op verschillende fronten tegelijk worden gestreden. 
De grote bedreiging van buiten blijft het bolsjewistische totalitarisme. Het 
systeem, dat in het Kremlin aan de macht is, zal steeds weer van tactiek 
veranderen. Lenin heeft het woord van Liebknecht : "Als op een bepaalde 
dag de omstandigheden vierentwintig maal veranderen, zullen wij ook 
vierentwintig maal onze tactiek wijzigen!'' tot richtsnoer gemaakt van de 
bolsjewistische tactiek. rviaar des te onveranderlijker blijven de op het ver
krijgen der macht gerichte doelstellingen van het Russische imperialisme 
en van de communistische wereldrevolutie. Het vvekt ernstige bezorgdheid, 
waar te nemen, hoe gemakkelijk door een kleine tactische zwenking van 
het Kremlin in het Westen het geloof aan een verandering of zelfs aan 
een algehele ommekeer levendig wordt en de waakzaamheid verslapt. vVie 
ook maar iets van het bolsjewisme begrepen heeft, kan echter geen ogenblik 
geschokt worden in het klare besef, dat dit systeem onverbiddelijk moet 
blijven gehoorzamen aan de wet, volgens welke het de macht in Rusland 
in handen heeft genomen; dat het niets zozeer vreest als de vrijheid, en 
dat het met wisselende methoden maar op een ten enenmale satanisch syste
matische wijze streeft naar de algehele vernietiging der democratische 
vrijheden van het Westen. 

Maar .nog groter dan dit gevaar van buiten is voor de democratie van 
het Westen de bedreiging van binnen uit. Aan de wortels der democratie 
knaagt het proces, dat men gewoonlijk als n1tw.ssaliseringn aanduidt: het 
wegzinken der gemeenschap in een toestand, die gekenmerkt is door het 
verloren gaan van de persoonlijkheid van de enkeling, van zijn individuali
teit, door de geestelijke uniformering, de gelijkschakeling van allen met 
allen. Een vals streven naar gelijkheid leidt tot nivellering, waardoor 
geen competentie meer erkend wordt, die op studie, kennis, talenten 
berust. 

I.n steeds wijder kringen van West-Europa kan men een gevaarlijke 

1) Prof. Werner Kägi is hoogleraar te Zürich. Onderstaand artikel werd, met toe
stemming der redactie van dat tijdschrift, overgenomen uit het no van Juni 1953 van 
Reformatio, Zeitschrift für evangelische Kultur und Politik, uitgegeven door de Schwei
zerische Evangelisch-ldrchliche Verein. De vertaling werd op verzoek der redactie 
van A. R. S. verzorgd door C. Groen, rust~nd directeur ener Christelijke kweekschool 
te Ede. 
A. S. XXIII 12 
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vlucht uit de politieke verantwoordelijkheid constateren. Hier en daar 
wordt de eenheid der democratie bedreigd door pluralistische 2) om niet 
te zeggen anarchistische strevingen. 

Maar veel gevaarlijleer zijn voor de huidige democratie de absolutistisch
totalitaire neigingen. Alledei factoren hebben samengewerkt om deze nei
gingen te doen ontstaan en in de hand te werken : de eindeloze reeks van 
uitzonderingstoestanden (oorlog, economische crises, bezettingstoestand), 
de sterke uitbreiding der taken van de staat, de verdringing van de rechts
idee door de nuttigheids- en de machtsiclee, de zucht tot unificatie e.d. 
Maar zeer krachtig aangewakkerd zijn deze neigingen in het bijzonder 
door een gevaarlijk verkeerd begrip van de democratie. 

De grote ntisvatt-ittg 
"Democratie" is iets geheel anders dan een neutrale vorm, clan alleen 

maar een methode om de wil van het volk te weten te komen, clan de tech
niek der beslissing bij meerderheid. "Dentocratie" is de samenvatting van· 
een ordening, die berust op een zeer bepaalde beschouwing van de mens 
en van de menselijke samenleving. Haar grondleggende waarde is de 
menselijke persoonlijkheid, die in haar geroepen-zijn tot vrijheid en ver
antwoordelijkheid in de gemeenschap volkomen ernstig wordt genomen. 
Zelfs kan alleen waar deze wil om vrij te zijn en verantwoordelijkheid te 
dragen bij de grote meerderheid van het volk krachtig leeft, werkelijk 
democratie bestaan ; alleen zo lang heeft ook het gecompliceerde proces der 
democratische wilsvorming wezenlijke betekenis. En de rechtsstaat is de 
staat waarin deze grondwaarden der democratie wettelijk verankerd en 
gewaarborgd zijn. De rechtsstaat is de vorm., door welke een politiek rijp 
volk zichzelf grenze·n stelt. 

Het grote 1'11iisverstaan van de democratie begint daar, waar men haar 
eigenlijke wezen niet meer ziet in deze grondwaarclen, maar enkel en 
alleen nog in bepaalde vormen en technieken. Algemeen verspreiel is de 
opvatting - de in haar gelegen enorme simplificatie verleent haar massa
psychologisch zulk een grote invloed! -, volgens welke het wezen der 
democratie zou liggen in de beslissing bij 1tJ.eerderheid. De grote denkers 
der democratie hebben de probleemstelling nog duidelijk gezien: Het eigen
lijke democratische principe, dat de zelfbeschikking van de enkeling ten 
volle waarborgt, is het principe der eenparigheid van stemmen. Maar om
dat staatkundige ordening op de grondslag van zulk een eenparigheid 
practisch niet mogelijk is, treedt in plaats daarvan het meerderheidsprincipe 
als de betrekkelijk beste methode öm de democratische wil vast te stellen. 
Zolang de beslissing door de meerderheid op deze wijze - als het ware 
als noodoplossing - gezien wordt, blijft iets levendig van het besef der 
grote verplichting: Democratie bestaat niet hierin, dat de meerderheid 
haar recht onverbiddelijle laat gelden en doordrijft, doch haar geest open
baart zich veeleer i:n de 'lvijze waarop zij de minderheden - de mt:nder
heden, die trouw blijve1t aan de constitutie - behandelt. 

2) Onder "pluralisme" is te verstaan een staatsbeschouwing, die beoogt het staats
verband op te lossen in een soort federale verbinding van (belangen-)groepen, welke 
groepen dan met eenzelfde macht zouden moeten worden toegerust als thans alleen de 
staat heeft. Dat van behartiging van het algemeen belang dan niet veel terecht zal 
komen en de wapenmacht van. de staat zal worden misbruikt voor het najagen van 
groepsbelangen, is duidelijk. 
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Het misverstaan van de democratie begint dus daarmede, dat men de 
beslissing bij meerderheid als haar eigenlijke wezen beschouwt; en haar 
noodlottige toppunt bereikt deze verkeerde beschouwing in de verabsolu
tering van deze meerderheidsbeslissing. De beslissing der meerderheid is 
de laatste instantie; de "meerderheid is koning". Men noemt deze opvat
ting der democratie de decisionistische (van decisie = beslissing). 

Deze verabsolutering der meerderheidsbeslissing is een proces met zeer 
ernstige gevolgen in de ontwikkeling van het politiek-staatsreçhtelijk den
ken in Europa, waarvan men zich terdege principieel rekenschap moet 
geven. 

De meerderheid heeft de absolute beslissing 
Elke staat, ook de democratische, heeft een hoogste instantie nodig, die 

de orde handhaaft. Grote denkers over de staat, die leefden in tijden, 
waarin de politieke orde tot in de wortel bedreigd was, weten ons iets te 
vertellen van de verschrikkingen der anarchie. De afgrijselijke gebeurtenis
sen, die ze beleefd hebben, hebben er toe bijgedragen, dat in het denken 
van Macchiavelli en vooral van Robbes een te grote waarde wordt ge
hecht aan de gedachte der orde. En steeds weer is, tot in de jongste tijd, 
- niet alleen maar door autoritaire denkers, maar even goed door denkers, 
die uitgingen van de democratische rechtsstaat! - het woord herhaald : 
Iedere orde, welke ook, is altijd nog beter dan de anarchie! Ook het boek, 
dat als geen ander de mens - in zijn hoogheid zowel als in zijn ellende -
ten volle kent, legt de nadruk op de .noodzakelijkheid van een macht tot 
handhaving van de orde en op de plicht, aan die macht te gehoorzamen 
(Romeinen 13 !) en dat met een kracht, die de voorstander van en strijder 
voor politieke vrijheid misschien dikwijls vreemd en overdreven aandoet. 
Juist een christelijk denker over het recht weet, niet van de wijs gebracht 
door de schoonste illusies van een anarchistische vrijheidsopvatting, dat 
een hoogste beslissende macht terwille van recht en vrijheid absoluut nood
zakelijk is. Ook de democratische rechtsstaat heeft zulk een hoogste be
slissende macht nodig. Dat is de zin en het legitieme recht der souvereini
feit in de rechtsstaat. 

Maar deze souvereiniteit is ook in het democratisch denken over het 
recht op noodlottige wijze verabsoluteerd. Hier heeft de invloed van 
Rousseau krachtig gewerkt. Vvel is waar heeft Rousseau niet eenvoudig 
de wil van de meerderheid absoluut gesteld; bovendien erkende hij nog 
het bestaan van verschillende constitutionele beperkingen, die zelfs de 
meerderheid in acht moet .nemen. Maar in zijn Contrat social legde hij 
toch een zó zwaar accent op het "absolute", "heilige" en "onaantastbare" 
karakter van de volkssouvereiniteit, dat door wie na hem kwamen die 
elementen en eerste beginselen in zijn denken, die in de rechtsstaat wortel
den, gemakkelijk over het hoofd gezien konden worden. Rousseau heeft 
weliswaar de souvereiniteit van de vorst overgedragen op het volk, maar 
in wezen is het het absolutistische souvereiniteitsbegrip van Robbes ge
blevèn. Het is een van de in zijn gevolgen allerbelangrijkste feiten in de 
geschiedenis van de democratie en de rechtsstaat, dat de meest invloedrijke 
theoreticus van de moderne democratie niet onder de invloed heeft gestaan 
van de traditie van de constitutionele rechts.staat, maar onder die van de 
absolutistische traditie in het denken over de staat in West-Europa. 
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In deze zin kon Benjamin Constant, die de grootheid van Rousseau in 
geen enkel opzicht miskende, het Contrat social "Ie plus terrible auxiliaire 
de tous les genres de despotisme" (de verschrikkelijkste bondgenoot van 
alle soorten despotisme) noemen. 

Het positivistische denken van de 19de eeuw heeft de verabsolutering 
van de democratische beslissing door de meerderheid tot verdere ontwikke
ling gebracht. De radicale loochening van alle vóór- en bovenstatelijke 
rechtsnormen heeft de democratische meerderheid bevrijd van iedere bin
ding aan het recht; zij staat boven het recht. Alle attributen van de souve
reine monarch zijn op haar overgegaan: de meerderheid als hoogste in
stantie behoeft geen verantwoording af te leggen, zij duldt geen controle, 
haar macht kent geen grenzen. De absolute souvereiniteit sluit ieder recht 
van verzet uit. 

Het consequente decisionistische denken van de twintigste eeuw ten 
slotte voerde de zaak tot haar laatste onafwijsbare consequentie. Terwijl 
een gematigd positivisme altijd nog zekere rechtsnormen en in het bij
zonder zedelijke normen, vormen en spelregels als natuurlijke begrenzin
gen ook van de democratische souverein erkende, wordt in het decisionis
tische denken "souvereiniteit" meer en meer synoniem met het volledig
vrij-zijn van alle rechts- en zedelijke normen. In een wereld van relativis
me en nihilisme, waarin alles evenveel recht van bestaan heeft, waarin 
geen geboden, waaraan de mens gehoorzaamheid verschuldigd is, meer 
vvorden erkend, wordt ten slotte de souvereine beslissing van de politieke 
macht met alleruiterste consequentie verabsoluteerd. En waar de rechts
orde van de staat niet meer berust op ,in vrijheid erkende, zedelijke grond
slagen wordt de orde geschapen door de onweerstaanbare, absohtte bevelen 
van een mee,rderheid. 

De meerderheid is op ell? terret~J~ bevoegd 
Het neo-absolutisme van onze tijd onderscheidt zich van het vroegere 

absolutisme verder ook doordat het aan de staatsmacht niet slechts een 
absoluut, maar ook een totalitair karakter toekent. Ook deze gedachte werd 
reeds door Rousseau geformuleerd. Het Contrat social is weliswaar in zijn 
opzet zowel als in zijn doelstelling door en door individualistisch gedacht ; 
maar de gevolgen van de centrale gedachte - "l'aliénation totale de chaque 
associé avec tous ses droits à toute la communauté" (de volledige over
dracht van elk lid der gemeenschap met al zijn rechten aan de gehele ge
meenschap)- waren in velerlei opzicht totalitair. Een consequentdemocra
tisme erkent geen grenzen en beperkingen der staatsmacht meer. De staat 
is niet meer enkel ordening, waar andere orde ontbreekt, een "noodinsti
tuut", maar hij wordt alotnvattende, "totale" ordening. Het recht der 
meerderheid is onbeperkt en kan en mag ook niet beperkt worden. Het 
radicaal-democratische denken, dat gepaard gaat met het geloof in de staat, 
is een machtige wegbereider voor de totalitaire strevingen geworden. 

De meerderheid is aan geen vorm gebonden 
Met de revolutionnai:re bedoeling, de ware souverein - het volk - los 

te maken van alle banden, heeft de abbé Sieyès in het beroemde geschrift 
"Qu'est-ce que Ie Tiers-Etat ?" (Wat is de derde stand?) de absolute 
vrijheid van het volk, in de zin van het vrij-zijn van elke vorm, harts-
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tochtelijk verdedigd. Telkens keert de gedachtengang terug, die tracht de 
stelling van het absoluut-niet-gebonden-zijn er letterlijk in te hameren: 
"Het souvereine volk is volledig onafhankelijk van elke vorm. Op welke 
wijze het ook iets wil, het is voldoende, dàt het wil. Alle vormen zijn goed. 
Zijn wil is in ieder geval de opperste wet." Wat de abbé Sieyès in de 
revolutionnaire situatie, waarin hij leefde, als strijdleus uitsprak, is het 
dogma van het staatsrecht geworden. Het souvereine volk stelt de normen 
vast, zonder zelf aan enige norm gebonden te zijn. De volstrekte onge
bondenheid, het vrij zijn van alle vormen en normen, wordt logisch be
schouwd als de hoogste en laatste trap en bevestiging van het tot volle ont
wikkeling voortgeschreden souvereiniteitsbegrip. 

Deze gedachten kunnen we beschouwen als een vroeg stadium in de ont
wikkeling van de decisionistische gedachtengangen der twintigste eeuw. De 
wijdverspreide afkeer onzer eeuw van alle normen en vormen heeft hun 
een nieuwe klankbodem gegeven. Wat de abbé Sieyès van het souvereine 
volk verklaart, wordt ten slotte van toepassing geacht op elke willekeurige 
volksvergadering. De toejuiching van een massavergadering na de rede 
van een volksmenner wordt verklaard, "de stem van het volk" te zijn. In 
naam van een massabetoging in de hoofdstad wordt de politieke macht in 
de staat opgeëist. Het streven naar het volledig vrij-zijn van elke vorm 
heeft geleid tot een politieke strijd om de macht, waarbij alle remmen zijn 
losgegooid, tot die "revolutionnaire apocalypse, welke sedert anderhalve 
eeuw voortduurt en zich over de gehele aarde dreigt uit te breiden, nadat 
ze Europa verwoest en alles vernield heeft" (Guglielmo Ferrero). Een 
radicaal demoerafisme vermeide zich steeds weer in de verheerlijking van 
de politieke dynamiek. De rechtsstaat, de wettelijke orde, worden van uit 
dit oogpunt dikwijls beschouwd als boeien van de elementaire democra
tische wil. Steeds weer is ook in naam der "democratie" de noodlottige 
strijd tegen de rechtsstaat gevoerd - een strijd, waarin de democratie 
haar eigen fundamenten vernielt. 

De 'meerderheid heeft het recht aan haar zijde 
Een voornaam argument, dat ter rechtvaardiging van de democratie 

steeds weer wordt aangevoerd, beweert, dat de democratie de staatsvorm is, 
die de beste waarborg biedt voor de verwerkelijking van een rechtvaardige 
orde. Sommige denkers der democratie zijn nog verder gegaan: zij willen 
de democratie bij voorbaat vereenzelvigen met de gerechtigheid. Ook deze 
mening beroept zich op Rousseatt; maar bij zijn uitspraak: "La volonté 
générale est taujours droite et tend taujours à l'utilité publique" (de alge
mene wil is altijd rechtvaardig en loopt altijd uit op het algemeen welzijn) 
(Contrat social II/3) moest men de beperkingen niet verwaarlozen! Een 
primitief radicalisme proclameert echter zonder aarzeling de gelijkstelling: 
Rechtvaardig is, wat de meerderheid wil! 

De democratie als vijand van de rechtsstaat 
"Vo.t' popttli - vox Dei" (De stem des volks is de stem van God). 

Deze godslasterlijke woorden worden, het is waar, tegenwoordig niet zo 
vaak meer openlijk uitgesproken. Maar alle bovenvermelde opvattingen 
over de democratische meerderheid wijzen toch op deze valse vergodde~ 
lijking der democratie. De "eigenschappen" van God worden aan een 
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menselijke instantie, aan het volk, resp. de meerderheid van het volk, toe
gekend : het absolute en het alomvattende, het onbeperkte en het niet 
beperkt kunnen worden, de onfeilbaarheid en de rechtvaardigheid. 

Al deze strevingen zijn niet alleen aan te tonen in de leer omtrent de 
democratie bij auteurs uit de meest verschillende staten. Ze zijn - zij 
het in zeer verschillende graad - ook te vinden in de constittdionele 
practijk van de verschillende democratische regeringsstelsels. De wet, ook 
de grondwet, moet steeds meer wijken voor de wil van de meerderheid. 
Wat de meerderheid wil, is dan eenvoudig wet. De rechtsst~at moet capitu
leren voor de "democratie". 

Deze valse "verheffing" der democratie is in werkelijkheid voor haar 
een ernstige bedreiging. De verheffing der democratie tot een afgod maakt 
maar tot een gevaarlijke kwade gee.st. De decisionistisch-totalitaire demo
cratie is niet een bijzonder krachtige ontwikkelingsvorm der democratie, 
maar zij is een ontaarding er van, een eerste begin en voorbereiding van 
de totale staat. 

De taak van onze tijd 
De decisionistisch-totalitaire opvatting der democratie is de uitdrukking 

van in de maatschappij zeer krachtig werkzame factoren. Velen staan als 
met lamheid geslagen ten aanzien van wat ze als onontkoombaar beschou
wen. En toch bestaat ook hier geen noodlot. vV est-Euro pa heeft de grote 
taak, zich er op te bezinnen, hoe deze noodlottige verabsoltdering va1P de 
democratie overwonnen lwn worden. Wanneer de Westelijke democratie 
steeds meer de trekken van de totale staat aanneemt, dan heeft ze het 
Trojaanse paard al binnen haar muren. De verdediging van West-Europa 
zal alleen dan mogelijk zijn, als het zijn staatsvorm der vrijheid - de 
democratische rechtsstaat - weet te handhaven en te ontwikkelen. Niet de 
absolttte· democratie, maar alleen de democratische regeringswijze in de 
rechtsstaat, is de grote idee, die tegenover de totale staat kan worden 
geplaatst. 

V oor de overwinning van deze valse opvatting der democratie en het 
tot-heerschappij-brengen van de idee van de rechtsstaat zal een lange, hard
nekkige strijd nodig zijn. Instellingen en wetten alleen zijn hier machteloos. 
Het gaat om het herstel der fundamenteJh, waarop alles ntst. 

Het gaat om de vernieuwing der 1'echtsidee, het gaat er om, dat het 
recht weer 1.verkelij k verbmdend wordt, - ook voor de 1tteerderheid! Het 
gaat om een nieuwe eerbied voor het recht. Een recht, dat alleen nog maar 
beschouwd kan worden als de wil van de meerderheid van het ogenblik en 
als een gebod, dat door dwang gehoorzaamheid eist, mist de ware kracht 
tot orde-scheppen. 

Deze nieuwe verankering van de rechtsstaat zowel als de beslissende 
begrenzing van de politieke macht is in laatste instantie alleen mogelijk, 
als elke menselijke souvereiniteit haar begrenzing door de sottvereiniteit 
Gods erkent en als ook het recht weer erkend wordt al.s gebod Gods. 
Dit hernieuwde nadenken over het recht en de staat is in West-Europa 
op veelbelovende wijze begonnen. Het is opmerkelijk, hoe in alle staten 
de vraag naar de verbindendbeid van het recht, naar de grondwaarden, de 
zedelijke kracht van de rechtsorde, maar bovenal ook de vraag naar de 
diepste grond van het recht opnieuw gesteld wordt. Na alles, wat op Euro-
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pese bodem gebeurd is, kunnen de positivistische opvattingen niet meer 
bevredigen. 

Dit denken over het recht, dat in het Evangelie opnieuw zijn vaste 
ankergrond gevonden heeft, houdt zich ook weer bezig met de moderne 
democratie en haar problemen. Ook de democratie, die op bijzondere wijze 
geroepen is een staatsvorm te ontwikkelen waarin vrijheid heerst, kan 
een vijand der vrijheid worden; en de democratie, die op bijzondere wijze 
voorbestemd is, een beschermer der menselijkheid te zijn, kan onmenselijk 

. worden. Ook de democratie kan door ontaarding een Leviathan (een 
monster; vgl. Job 40 : 20, Ps. 74 : 14, 104 : 26, Jes. 27 : 1) worden. 

* 
BUITENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

MR G. KUYPERS 

In de Verenigde Staten van Amerika maakt men zich soms geheel 
andere zorgen dan in Europa, al gaat het over dezelfde wereldpolitiek. 
Het onmiskenbare feit, dat de Russen thans zo iets als een waterstofbom 
hebben, heeft in Europa betrekkelijk weinig indruk gemaakt. De Euro
peanen staan er min -of meer onverschillig tegenover. Zij schijnen te 
redeneren: als die Russische bom er niet was, dan zou zij toch komen 
en wanneer dat is doet er weinig toe. ' 

In Amerika daarentegen neemt men de zaak heel wat ernstiger. Daar 
heerst het gevoelen, dat er een nieuw tijdperk in de historie is ingetreden. 
President Eisenhower heeft gezegd: "Wij concluderen daarom, dat de 
Sowjets nu het vermogen hebben, atoomaanvallen op ons te doen en dat 
vermogen zal toenemen naarmate de tijd verstrijkt." Deze vaststelling 
betekent voor de Amerikanen om twee redenen een omwenteling. In de 
eerste plaats zijn de Verenigde Staten zelf nooit oorlogsgebied geweest, 
hebben zij nooit aan invasie of bombardementen blootgestaan. Het ergste 
waardoor zij in de laatste wereldoorlog bedreigd werden, waren bommen 
aan door de wind meegevoerde Japanse luchtballons, primitieve wapens 
uit een andere eeuw. In een nieuwe oorlog zullen ook de Amerikaanse 
steden 's nachts verduisterd moeten worden. Onlangs gingen in New
Y ork de luchtalarmsirenes en in weinige minuten lag de gonzende wereld
stad stil en verlaten: deze proefneming was voor de Amerikanen eigenlijk 
iets nieuws en een teken van de tijd. 

In de tweede plaats is de Amerikaanse strategie na de oorlog in wezen 
gebaseerd geweest op het feit van de Amerikaanse voorsprong op het 
gebied van de atoombom. De oogappel van het college van stafchefs was 
de Strategie Air Command, die met zijn 'machtige atoombommenwerpers 
B 36 dag en nacht gereed stond om een grote aanval van de Russen te 
beantwoorden met het enige machtige wapen, dat dezen niet hadden. Ook 
Churchill heeft indertijd gezegd, dat Europa in feite beschermd werd 
door de Amerikaanse atoombom. 
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Deze situatie - en dat zien de Amerikanen misschien scherper dan 
wij - is nu volkomen gewijzigd. De kwestie is nu niet meer, dat Amerika 
atoombommen heeft of waterstofbommen of méér atoombommen en méér 
waterstofbommen. De kwestie is nu,dat wie het eerst energiek toeslaat 
een oorlog kan winnen. Men zegt, dat de kobalt-variatie van de atoom
bom het effect voor jaren verduurzaamt. Men zegt, dat de kracht van een 
waterstofbom technisch onbeperkt kan worden gemaakt. Wij behoeven 
nog piet alles te geloven, maar wij moeten ons over de waterstofbom 
ook geen illusies maken. Vroeger heeft men nog wel eens beweerd, dat 
de atoombom zo erg niet was, omdat de huizen van Hirosjima tenslotte 
van hout waren. Maar bij het vorderen van de techniek verleert men 
dat schouderophalen wel. 

Overigens is het opmerkelijk, dat de mededeling van Malenkow over de 
Russische waterstofbom in de Opperste Sowjet en de kort daarna .door 
de Amerikanen geconstateerde thermo-nuc1eaire explosie der Russen zelfs 
in Amerika fiiet die apocalyptische stemming hebben teweeg gebracht, 
welke in de wereld heerste kort na de oorlog en welke Baruch met heilig 
vuur zijn plan deed ontvouwen voor een internationaal beheer van de 
atoom-energie. Deze controle-plannen zijn op een vermoeiende wijze in 
de Verenigde Naties doodgepraat en het wantrouwen is nu zo groot, dat 
zij door niets meer tot leven zijn te brengen. Men reageert thans door een 
nieuwe strategie te bedenken, door te beramen welke tegenmaatregelen 
nog mogelijk zijn, overigens niet door de bevolking te verspreiden en 
een onderaardse industrie' op te richten, hetgeen eigenlijk zou moeten. 
Achter deze houding ligt onbewust de hoop - en dat schijnt mense
lijkerwijs nog de enige hoop - dat wanneer beide partijen de super
wapens bezitten, ze kennen en ze kunnen gebruiken en wanneer beide 
~rtijen zo paraat zijn, dat ze nooit geheel verrast kunnen worden, deze 
superwapens wellicht zullen worden uitgeschakeld zoals in de laatste 
oorlog ook de gifgassen niet zijn teruggekeerd. Laten wij bidden, dat 
het huiveringwekkende ABC der atomische, bacteriologische en chemische 
wapens worde afgeschaft, al is het op deze wijze. 

Een grote verrassing was de overweldigende, zege van Adenauer's 
Christelijk Democratische Unie bij de met zoveel spanning tegemoet ge
ziene Duitse Bondsdagverkiezingen. Deze partij heeft thans met 244 van 
de 487 zetels een volstrekte meerderheid en onder haar leiding kon, zij 
het na veel touwtrekken, een nieuw coalitiekabinet worden gevormd, dat 
steun vindt bij meer dan twee derden, hetgeen eventuele grondwettelijke 
obstakels voor een Duitse herbewapening uit de weg schijnt te ruimen. 
Tegenover deze coalitie van de Christelijk Democratische Unie, Vrije 
Democratische Partij, Duitse Partij en thans ook de Vluchtelingênbond 
is de socialistische oppositie met haar onzekere geluid ten aanzien van de 
tegenover Moskou te volgen politiek machteloos geworden. 

Adenauer's leuze was en is: de Europese Defensie Gemeenschap. Zijn 
stembuszege blies dit project nieuw leven in. Zij blies ook nieuw leven in 
aan het verzet van hen die nog steeds Duitsland vrezen boven alles. Maar 
wat wil men? Waren 'dit democratische verkiezingen of niet? Men kan 

_ Adenauer nu eenmaal niet afzetten zoals Dr J agan, de communistische 
sympathisant, die langs democratische weg aan de macht kwam in de 
kolonie Brits Guyana. En als men Adenauer niet kan afzetten, wat baat 
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dan geweeklaag over zijn grote, aan Hitler herinnerende meerderheid? 
De Duitsers steunen Adenauer daarom zo massaal, omdat onder hem een 
economische opbloei plaats vond, misschien meer nog, omdat zij in hem 
een man zien, die Duitslands hereniging kan bewerken. De beste remedie 
tegen een Duits "gevaar" is voorlopig: de Russen uit Oost-Duitsland. 
De beste remedie tegen een Duitse overvleugeling is: even hard werken 
als zij. 

Het is nu eenmaal een feit, dat het volk, dat door de oorlog het hardst 
werd neergeslagen, het Duitse, thans economisch en politiek Europa's 
vitaalste element is geworden. En dat terwijl de Duitse bondsrepubliek 
liefst tien millioen sans-culottes moest absorberen. Het is jammer, dat 
juist de Duitsers het voorbeeld van Europa moesten worden. Maar veel 
erger is, dat het voorbeeld niet wordt nagevolgd. 

Frankrijk bijvoorbeeld. Het jammert over de Duitse dreiging. Nu moet 
het Europese leger weer wachten op de Franse presidentsverkiezing. Het 
stelt, zoals iemand het aardig heeft uitgedrukt, de onmogelijke eis, dat de 
Duitse troepen sterker moeten zijn dan de Russische, maar -zwakker dan 
de Franse. Wij zien af van de Franse inspanning in Indo-China, die 
respect en waardering verdient. Maar aan innerlijke krachtsontwikkelirig 
valt in Frankrijk. weinig te bespeuren. De grootscheepse Augustus
stakingen waren vrucht van een slecht sociaal beleid. Premier Laniel 
trachtte er wat aan te doen door met veel vertoon de rijken eens aan hun 
belastingaangifte te herinneren. Dit is toch wel hoogst onbevredigend. De 
toeneming der Frans~ productie blijft ver bij tie Duitse ten achter. Nog 
eens: wat wil men dan? ' 

Een ander voorbeeld: Italië. Zeer zeker heeft dat land na de oorlog 
economisch een ongekende vlucht genomen.' Maar uit een. Italiaans par
lementair rapport blijkt, welk een· ongelooflijke armoede er nog wordt 
geleden. Alsof men niets beter weet te doen, wordt nu op ouderwetse 
wijze een irredentistisch thema opgeblazen tot hèt nationale vraagstuk: 
Triëst. Premier Pella trekt zich op aan het dreigement: als Italië Triëst 
niet terugkrijgt, treed ik af en dan ontvalt Italië misschien aan de NAVO. 
Het is bij Mossadegh af. 

De haven Triëst is, afgezien nog van het feit, dat Italië een oorlog 
heeft verloren, economisch voor dat land misbaar. De loop der spoorwegen 
alleeen al bewijst, dat Triëst de Balkan dient. Geen wonder, dat in de 
stad Triëst zelf vele Italianen "independentist" zijn. 

De stad zelf ligt in zone A van het bij het vredesverdrag afgeschei
den vrije gebied. Deze zone wordt tot dusver bezet door Amerikaanse en 
Britse troepen. Zone B wordt beheerd door Joegoslavië. In zone A wonen 
246.000 Italianen en 63.000 Slowenen, in zone B wonen 30.000 Italianen 
en 43.000 Slowenen. Pella wenste een volksstemming (die het gehele 
vrije gebied zou terugbrèngen aan Italië). Tito wenste internationalisering 
van de haven Triëst en annexatie van de rest van het vrije gebied door 
Joegoslavië. 

Om de knoop door te hakken kondigden Engeland en Amerika aan, dat 
zij zone A inclusief de stad zouden ontruimen en overdragen aan de 
Italianen. Pella nam er onder voorbehoud genoegen mee, doch Tito dreig
de in dat geval zone A binnen te zullen rukken. De Grote Drie namen 
het enige besluit, dat in deze situatie mogelijk was: zij stelden voor over 
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de kwestie te confereren. Er zijn nu eenmaal dingen, die men niet kan 
doorhakken zonder een explosie te riskeren. . 

De Grote Drie, d. w. z. de ministers Dulles, Bidault en Eden (laatst
genoemde herstelde van een langdurige ziekte) vergaderden' in Londen. 
Waarschijnlijk verschenen niet alle resultaten van 'het besprokene in het 
communiqué. Dulles verklaarde, dat de tekst vap een nieuwe nota aan 
Moskou de voornaamste vrucht van het overleg was. In deze nota werd 
minister Molotow opnieuw uitgenodigd, in Lugano te komen spreken 
over de problemen Duitsland en Oostenrijk. 

Eén bergrug over en men komt van Lugano in Locarno. Laatstge
noemde plaatsnaam symboliseert een stelsel van non-agressie-verklaringen 
en grensgaranties, dat in de jaren twintig veel hoop wekte en thans op
nieuw opgeld doet. De idee werd deze zomer geopperd door Churchill. 
Ook Adenauer, Dulles en Schumann spelen met de gedachte. Men gelooft 
ef de Russen mede te kunnen geruststellen. Oorspronkelijk waren de 
Grote Drie voornemens Moskou reeds nu zo'n stelsel aan te bieden. Maar 
Adenauer vind het nog wat te vroeg. Hij vreesde langdurige bespre
kingen, die de EDG op een nog langere baan zouden kunnen schuiven. De 
tekst van de nota werd verzwakt en stelt thans vagelijk een oplossing van 
"het probleem van de Europese veiligheid" in het vooruitzicht. 

Een vreemd bericht ten tijde der Londense bijeenkomst was, dat aan 
Churchill was toegestaan rechtstreeks met Malenkow in contact te treden. 
Er is iets met Churchill, dat nauwlettend toezicht vereist. Dat de ge
zondheid van de hoogbejc:rarde Britse premier niet meer honderd procent 
is, is wel bewezen, doordat hij deze zomer zich enige maanden uit de 
lopende regeringszaken moest terugtrekken op doktersadvies. Het is be
kend en op zichzelf ook lofwaardig, dat Churchill in de geschiedenis 
te boek wil staan als een staatsman, die niet alleen de oorlog, maar ook 
de vrede won. Men zegt, dat hij met zijn Nobel-prijs voor litteratuur niet 
zo blij was als hij geweest zou zijn met die voor de vrede. Om kort te 
gaan: de tijd dringt voor Churchill. Vandaar waarschijnlijk zijn actie 
voor een onmiddellijke onvormelijke conferentie op het hoogste niveau. 
Er schuilt een element van gevaarlijke dramatiek in deze houding. Men 
behoeft de geruchten, dat Churchill's helderheid niet meer constant is, 
nog zeker niet te geloven, om toch van mening te zijn, dat zijn persoon
lijke motieven .de zakelijke wel eens kunnen gaan overwoekeren. 

Of de Russen thans tot een reëel compromis bereid zijn? Alle theorieën 
over hun zwakte-periode en hun behoefte aan rust ten spijt. blijkt daar 
nog weinig van. Ja, het kost zelfs tpeer moeite, hen aan de groene tafel 
te krijgen, dan voorheen. In dit opzicht zijn de rollen omgedraaid. Eerst 
soebatten de Russen altijd om conferenties en het Westen ontweek die. 
Nu is het precies andersom. Blijkbaar acht Malenkow rust óók mogelijk 
door de wereldtoestand blauw blauw te laten. 

De theorie, dat de Russen rust behoeven, wordt daardoor niet aangetast. 
Integendeel, een nieuwe bevestiging leverde de nieuwe economische poli
tiek van Chroesjtsjew, thans als eerste partij-secretaris de tweede man 
van het Kremlin. De ontwikkeling van de zware industrie werd voor vol
tooid verklaard en het tijdperk van de consument aangekondigd. Het werd 
tijd ook. Chroesjtsjew deed de verbazende onthulling, dat er in Rusland 
thans minder koeien zijn dan in 1916! Zijn remedie: meer "vrije onder-
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neming" voor de kolchoz-boeren. Dezen zullen "materieel geïnteresseerd" 
worden bij de productie. Of dit ook geprobeerd zal worden op het gebied 
van handel en industrie? In elk geval kennen de Russische kranten de 
laatste maanden maar één thema, honderdvoudig gevarieerd: meer en 
betere verbruiksartikelen. Onwillekeurig denkt men aan de zeventiende 
Juni, toen de bevolking van Oost-Duitsland in open opstand kwam, om
dat zij óók van alles te kort kwam. 

In Korea werden,· overeenkomstig de wapenstilstand, in de loop van 
ruim een maand 75.797 communisten uitgeleverd tegen 12.760 ge
allieerde krijgsgevangenen. Maar 23.000 Noordelijke gevangenen, die niet 
naar communistisch gebied wilden repatriëren, werden overgebracht naar 
kampen in de neutrale zone en onder toezicht gesteld van een neutrale 
commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Zweden, Zwitserland, 
Polen, Tsjechoslowakije en India. In deze kampen worden de onwilligen 
nu toegesproken door "overhalers" . Een instituut, dat in het oorlogsrecht 
geheel nieuw is en dan ook tot veel geharrewar aanleiding geeft. V oor
beeld: een Chinees weigert naar de "overhaler" te luisteren; twee In
dische soldaten houden hem vast, terwijl de "overhaler" tot hem spreekt; 
de geallieerde vertegenwoordiger protesteert tegen het vasthouden; de 
neutrale commissie verklaart het protest voor ongegrond. Het aantal 
Noordelijken, dat zich tot repatriëring laat overhalen, is tot dusver 
uiterst gering. 

De samenstelling van de politieke conferentie over Korea leidde in de 
Verenigde Naties tot openlijke conflicten tussen de verbondenen. Amerika 
wenste een conferentie der strijdende partijen (één er van als agressor 
gebrandmerkt), Engeland een ronde tafel met neutralen als India. Een 
compromis werd gevonden, maar hoe de conferentie er in feite zal uit
zien zal nog moeten blijken. Ter vergoeding steunde Amerika de candi
datuur van de Indische mevrouw Pandit als presidente van de Verenigde 
Naties. Zij werd het. 

Men zegt, dat er in Spaans Marokko veel meer vrijheid heerst dan in 
Spanje zelf. Zo kan men zeggen van Frans-Marokko, dat er veel krach
tiger geregeerd wordt dan in Frankrijk zelf. Op even doelbewuste als 

. tactische wijze lieten de Fransen de nationalistisch-gezinde sultan Ben 
Youssef afzetten en vervangen door Ben Moulay Arafa. Toen kort daar
na de nieuwe sultan op een schimmel naar de moskee reed, trachtte een 
Marokkaan in een oud auto'tje hem dood te rijden, maar deze specta
culaire moordaanslag faalde. 

Na een opwindend conflict, dat de Sjah van Perzië bijna zijn troon 
kostte - toen hij in Rome aankwam werd hij door de Perzische ambas
sadeur aldaar reeds genegeerd - kwam Mossadegh, de staatsman, die 
Engeland beroofde van zijn twee milliard gulden kostende olie-installaties 
in Perzië en die juist bezig was door uitschakeling van de Majlis (parle
ment) zijn dictatoriale greep op het land te verstevigen, op onverwachte 
wijze ten val. De Sjah keerde terug en de nieuwe premier generaal Zahedi, 
die tijdens de oorlog verdacht werd van pro-Duitse sympathieën, probeert 
thans langzaam, zeer langzaam een accoord voor te bereiden . over het 
oliegeschil. Dit is een ontwikkeling, waarop de Britten steeds gespecu
leerd hebben. 

Het jaarlijkse congres van de Britse Labour-partij viel op door zijn 
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afwijzing van alles wat naar Bevanisme riekte. Verworpen werd een voor
stel tot nationalisatie van de grond, de vliegtuigindustrie, de machine

'. werktuigenindustrie en de wapenindustrie. Op het congres werd openlijk 
getuigd, dat nationalisatie lang niet alles was. 

In West-Berlijn stierf, onverwacht, burgemeester Reuter, een socialist, 
die de Russen en het communisme door en door kende en die de vaste 
kern vormde van het Berlijnse verzet tegen de rode intimidaties, tijdens 
de luchtbrug en daarna. Uit Zwitserland verdween de Britse mevrouw 
MacI..ean met drie kinderen, even spoorloos als destijds haar echtgenoot, 
een hoge ambtenaar van het Foreign Office, die waarschijnlijk is over
gelopen naar Moskou. 
23 October 1953 

* 
BOEKBESPREKING 

Filosofie en geloof. Publicatie no 7 van het Nederlands 
Gesprek-centrum. Samenstellers: Prof. Dr (J. BRILLEN
BURG WURTH, Prof. Dr I. A. DIEPENHORST, Prof. Dr 
TH. A. HAITJEMA, Prof. Dr PH. KOHNSTAMM Ct), Prof. 
Dr J. A. J. PETERS C. s. s. R., Drs J. G. VAN DER 
PLOEG, Prof. Mr W. P. J. POMPE, Dr J. P. VAN 
PRAAG, Dr J. L. WITTE S. J.; Den Haag, W. P. van 
Stockum & Zoon, 1953; f 1.50. 

Deze brochure biedt de vrucht van een gesprek, voorafgegaan door een 
IJ!leiding: 

Laatstbedoeld gedeelte vertelt een en ander over een oorspronkelijk plan, 
de samenstelling der commissie, thema en onderwerpen en over de moeilijk
heden, die bij de poging, het gesprek getrouw te verslaan op het tapijt 
kwamen. 

Het oorspronkelijk plan van het Nederlands Gesprek-centrum was, een 
commissie in het leven te roepen ter behandeling van Jaspers' Der philoso-. 
Phische Glaube. In de samenstelling dezer commissie kwam een kleine 
wijziging inzoverre als twee der aanvankelijk toegetredenen zich wegens 
drukke werkzaamheden en. verblijf in .het buitenland geheel of ten dele 
moesten terugtrekken, terwijl het praesidium van Prof. Kohnstamm -na 
diens overlijden op Dr Witte overging. Daar het reeds spoedig duidelijk 
was, dat het spreken van "philosophisch geloof" tot alle mogelijke mis
verstanden aanleiding zou kunnen geven, werd als thema "filosofie en ge
loof" gekozen. 

De boven reeds aangeduide moeilijkheden met het verslag waren vele. 
Eerst strandde een poging van 'Voorzitter en secretaris een concept-sat11en
vatting te geven: niet slechts een zekere eenstemmigheid over begrippen 
als rede, geloof en existentie was onbereikbaar; maar ook een rapport, 
waarin zo exact mogelijk de menings- en overtuigingsverschillen naast 
elkander werden gesteld, zodat de lezer op de hoogte zou kunnen komen 
van de wezenlijke verschillen, bleek onmogelijk. Daarom werd ~ met 
leedwezen - besloten tot een andere vorm van rapportering: men nam een 
drietal verhandelingen op van één of meer leden, in wier copy de andere 
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leden der commissie opmerkingen konden plaatsen. Deze verhandelingen 
waren: Geloof en rede, te schrijven door de Proff. Van Melsen en Peters; 
Geloof en existentie, te schrijven door de Proff. Haitjema en Kohnstamm 
en na de dood van laatstgenoemde tot een eenheid bewerkt door de secre
taris der commissie, Drs J. G. v. d. Ploeg, en Geloof en zedelijkhm, 
te schrijvf!ll door Dr Van Praag. 

Ook het aldus verkregen resultaat bevredigde de commissie niet: h. i. 
kon aan de schrijvers van de hoofdstukken niet ne gelegenheid gegeven 
worden de gemaakte opmerkingen te beantwoorden, wilde het verslag lees
baar blijven; reeds thans beveelt de commissie aan, eerst de tekst van het 
hoofdstuk zonder de opmerkingen te lezen en pas in tweeder instantie over 
te gaan tot het bestuderen van de tekst met opmerkingen. Prof. Van Mel
sen achtte het feit, dat de tekst geen rekening houdt met de gemaakte op
merkingen, zo etilstig, dat hij afstand wilde nemen van de publicátie in 
deze vorm. De commissie erkende de juistheid van dit bezwaar, maar 
de tijd, het te ondervangen, ontbrak. Overwegend, dat het thans gepu
hliceerde toch veel waardevols bevat, besloot zij, met accentuering van 
"het karakter van onvoltooidheid, dat daardoor over de afzonderlijke alineas 
en over de gehele publicatie blijft zweven" tot uitgave over te gaan. Dit op 
grond van "de wens om het nog zo volkomen onontgonnen terrein, dat 
basis is voor de uiteenlopende overtuigingen, te verkennen". 

Komen we thans tot de afzonderlijke hoofdstukken. 
Het eerste, door twee rooms-katholieken geschreven, ziet de onderlinge. 

verhouding van Rede en Geloof uiteraard correlaat met die van "natuur 
en genade"; het geloof gaat boven de rede uit, is dus niet redelijk in de 
allerstrikste zin. Maar de rede is in staat in te zien, dat het menselijk zijn 
boven zichzelf uitwijst naar een transcendente oorsprong, die geen der 
beperktheden en relativiteiten van het menselijke zijn heeft; vandaar dat 
- volgens deze "natuurlijke theologie" - ook het aanvaarden van de 
mogelijkheid ener openbaring door God redelijk valt te noemen en de 
rede ook bij het onderkennen en verstaan van de openbaring een rol speelt. 

Aan deze verhandeling, die de relatie van "rede en geloof" wijsgerig 
f benadert, voegde Dr Witte een bijlage toe, welke dezelfde relatie vanuit 

de ("bovennatuurlijke") theologie' beziet. 
Het tweede hoofdstuk, Geloof en existentie, is een bewerking door 

Drs Van der Ploeg v~ twee nota's. De ene, ingediend door wijlen Kohn
stamm, ziet in de omschrijving van geloof als existentiële beslissing slechts 
een negatieve afbakening van geloof "tegenover al die overtuigingen, die 
langs redelijke of empirische weg gevoriden zijn. Positief wordt met het 
woord geloof meer bedoeld dan met het woord existentiële beslissing in 
het al~emeen wordt aangeduid. Met name gaat het Christelijk geloof een 
existentiële beslissing in het algemeen te boven. Het is een categorie op 
zichzelf." En van dit geloof loopt de weg naar de existentie, d.w.z. naar "het 
staan van ... de uit de onzijdige massa uitgetreden enkeling voor God". 

Haitjema kan zich in deze opvatting niet geheel vinden. Hij wil wèl 
het ethische subject als vrij tegenover het Dasein en Sosein plaatsen, maar 
dit ethische is hoogstens mogelijk materiaal voor de "Gottbestimmtheit" die 
de God der Openbaring door Zijn Woord en Geest laat inslaan in het 
geweten: het ethische existeren is z. i. dus - in de trant van Kierkegaard 
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- slechts doorgangsstadium op de levensweg naar de christelijke religiosi
teit, die via berouw tot geloof komt. De route loopt dus volgens Haitjema 
njet van geloof naar existeren, maar van ethisch existeren naar geloof. 

In het derde hoofdstuk bespreekt Dr J. P. van Praag, voorzitter van 
het Humanistisch Verbond, de verhouding tussen Geloof en zedelijkheid. 
Zedelij~heid wordt hier omschreven als "leven en handelen van de mens 
met betrekking tot zichzelf en tot de medemens, zoals deze uiting geven 
aan een gezindheid, die al of niet beantwoordt aan een behoren". En de 
vraag is nu, "of en in hoeverre de zedelijkheid een godsdienstige wortel 
heeft, m. a. w. of en in hoeverre zij al of niet bepaald wordt door het 
geloof als de verhouding, waarin de mens staat tot God". De auteur be
antwoordt deze vraag in ontkennende zin: het humanistisch geloof - ook 
hier in existentialistische zin opgevat - wordt z. i. gekarakteriseerd door 
de beleving van een totaliteit, die niet als een zich openbarende persoon 
wordt verstaan, en waarin de mens geplaatst is in verantwoordelijkheid, 
als drager van een waardebesef, dat op de totaliteit is betrokken en in het 
bijzonder op de mede-mens als mede-geplaatst-in en mede-drager-van. En 
in dit waardebesef is het redelijk vermogen besloten. 

Gezien het nauw verband tussen inleiding en gespreksverslag dient een 
beoordeling van deze brochure op beide onderdelen in te gaan. 

Een gesprek pleegt in het practische leven een vlotte afwerking van 
zaken te bevorderen. Ook in wetenschappelijk milieu kan het gesprek 
verder brengen. Maar dan vergt het, dat al de· betrokkenen zich streng 
aan het onderwerp houden. Vandaar dat wanneer van te voren vaststaat, 
dat de debaters het principieel niet met elkander eens zijn, reeds de keuze 
van het onderwerp' heel wat voeten in de aarde heeft, en men meestal maar 
bèsluit over het subject te handelen. Want over God en Zijn Woord te 
spreken is uiteraard niet mogelijk, Wanneer sommige partners het be
staan van beide ontkennen. Resten wet en kosmos. Maar met betrekking 
tot de wet rijst al dadelijk de vraag, of zij gesteld werd, dan wel 
'zonder meer hetzij buiten, hetzij (als een apriorisch gegeven) in de mense
lijke geest aanwezig is. En bij een onderwerp dat de kosmos betreft heerst 
verschil van mening inzake het al of niet apriorische karakter van tijd en 

. ruimte alsmede van de zintuigelijk waarneembare qualiteit en andere 
objecten. Zo blijft slechts het subject over., Maar dan natuurlijk liefst niet 
in ontologische, maar in kentheoretische zin. Daarbij vermijdt men 
echter weer gaarne over het kenbare en de waarde der kennis te spreken: 
ook daarover heerst ernstige onenigheid. Ergo belandt men bij de activi
teit in het kenproces. Hier heeft men eindelijk' iets, waarvan allen de 
werkelijkheid, en (althans zolang universalisten en monarchianen uit de 
buurt blijven) zelfs de individuele werkelijkheid aanvaarden I Nu is ook het 
denken inderdaad belangrijk en nadere bezinning meer dan waard. Maar 
als onderwerp van een gesprek als hier bedoeld heeft het denken dit tegen, 
dat de subjectivist al wat daarboven uitgaat aan transcenderen toeschrijft 
en het debat dus licht om het subjectivistische probleem cirkelt, inhoeverre 
transcenderen zinvol is. Gelukkig zag men hier dit gevaar en was men, 
getuige de afwijzing van het onderwerp "filosofisch geloof", erop bedacht 
het te matigen. Geheel te overwinnen viel het echter niet, wilde' men een 
onderwerp hebben, waarover allen konden meespreken. 
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Desondanks werd het resultaat - naar de openhartige, maar niet 
bepaald enthousiaste karakteristiek der commissie - "een studie-object, 
waarvan gezegd moet worden, dat het een· belangrijke inspanning zal kos
ten om de stof te lezen, te begrijpen en te verwerken". Deze moeilijkheid 
mag in dit geval niet uitsluitend aan het wijsgerig karakter van het onder
werp geweten worden. Veeleer wreekt zich m. i. hier het feit, dat men bij de 
voorbereiding te weinig tijd besteedde aan de quaestie der te volgen methode, 
die bij een gesprek als dit rekening dient te houden zowel met de zwaarte 
der stof a!ls mèt de verscheidenheid der bij het debat betrokken groepen. 

Wat dit laatste betreft waren in dit geval vijf visies te onderscheiden. 
Voor de duidelijkheid is het bevorderlijk deze verscheidenheid naar zake
lijke criteria te ordenen. Links komt dan het humanisme van Dr Van 
Praag, rechts het standpunt der anti-revolutionnairen, dat ik, zonder te veel 
in deze term te willen leggen, hier gemakshalve anti-humanistisch moge 
noemen. Tussen deze twee polen bevindt zich dan nog een drietal andere 
visies. Deze drie hebben met elkander gemeen, dat zij themata der gangbare 
wijsbegeerte met Schriftuurlijke gedachten verbinden, dus synthetisch zijn. 
Rangschikt men haar naar de toenemende graad van rekening houden met 
de Schrift, dan is de volgorde van links naar rechts: KohnstammjVau 
der Ploeg, voorts de rooms-katholieke groep en tenslotte Prof. Haitjema. 
Maar ook in de wijze, waarop beide in de synthese ingaande elementen 
worden verbonden, gaan deze drie uiteen. Kohnstamm en Van der Ploeg 
menen hun existentialisme in de Schrift terug te vinden, wier (hier 
critische) aanvaarding de gelovige immers eerst recht ertoe brengt te exis
teren; zij volgen dus de weg van wat in· het buitenland nog al eens 
"biblicisme" heet, maar, om misverstand te voorkomen, wellicht veiliger 
als "in- en uitlegmethode" te typeren valt. De rooms-katholieke auteurs 
huldigen bij hun verbinding het thema van natuur en genade. Haitjem~ 
tenslotte acht de onderlinge verhouding van de door hem aanvaarde wijs
gerige conceptie en het eveneens door hem ingenomen standpunt des ge
loofs paradoxaal. 

Had de commissie het nu bij één onderwerp gelaten, dan zouden alle 
groepen na het gesprek een uiteenzetting van eigen visie hebben kunnen 
geven met belichting en beantwoording van de door de andere gespreks
partners daartegen ingebrachte bezwaren. Desgewenst had men dan later 
dezelfde methode op andere onderwerpen kunnen toepassen. Op deze 
manier ware het bezwaar van collega Van Melsen ondervangen en tevens 
één groep niet uitsluitend op het inlassen van opmerkingen in teksten van 
anderen aangewezen gebleven. 

Wat de inhoud betreft, de visies van Dr Van Praag en van de synthe
tische groepen kwamen boven reeds duidelijk genoeg ter sprake. Daarom 
nog slechts een enkel woord over het werk der twee anti-revolutionnaire 
leden der commissie. 

Hun taak was niet eenvoudig: juist zij vormden de ene groep, die het 
zonder referaat stellen moest. Dit- bevreemdt te meer, daar in onze kring 
de onderlinge verhouding van wijsbegeerte en geloof - of liever van ge
loof en wijsbegeerte - meer dan eens principieel en breed werd behandeld. 

Mag ik op het gedrukte rapport afgaan, dan heeft van dit tweetal de 
een zich heel wat meer moeite getroost dan de andere: terwijl Diepenhorst 
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in bedoelde weergave niet meer dan eenmaal voorkomt en dan nog slechts 
door een ander, nl. door Dr Van Praag, vermeld wordt. als een der tegen
standers van de onafhankelijke moraal, leverde Brillenburg Wurth her
haaldelijk principiële critiek en g0ld diens bestrijding niet uitsluitend het 
linkse humanisme, maar evenzeer de drie synthetische richtingen in de 
commissie aanwezig. 

In de argumenten daarbij aangevoerd, kan ik me uiteraard meestal goed 
vinden. De enkele opmerkingen tot welke zij mij aanleiding geven, be
schouwe de auteur dan ook slechts als steun voor een eventueel later debat. 

De afwijzing van de paradox, gezien als copula van niet- en wel
Schriftuurlijk denken, deel ik ten volle; haar motivering - dat paradoxaal 
denken in deze zin irrationalistisch zou zijn - zou ik echter niet graag 
voor mijn rekening nemen. Wel is waar komt dit verbindingstype Gok bij 
irrationalisten voor. Maar dat het daarom zelf irrationalistisch zou zijn, 
waag ik te betwijfelen. Het irrationalisme is immers een tamelijk moderne 
stroming, die het beneden- of boven-analytische ten koste van de ratio 
der 1ge eeuw verheerlijkt. Paradoxaal denken daarentegen, . in de hier· 
bedoelde zin, is reeds oud - het komt, naar men weet, reeds bij Tertullia
nus voor -; bovendien beoogt het, evenals de in- en uitleg-methode en de 
leer van "natuur en genade" (in roomse zin), de verbinding van een 
pagane met een schriftuurlijke visie. Daarom op.derscheide men irrationa
lisme en paradoxaal denken van elkander. 

Voorts geloof ik, dat het hoog tijd wordt, het begrip "rede", in de zin 
van kenvermogen, zelf eens onder de loupe te nemen. M. i. dient men het 
scherper dan tot nu toe van de analytische functie te onderscheiden: terwijl 
deze laatste krachtens Schepping tot de structuur van het mensenleven 
behoort, is de rede een waanproduct van het pagane denken. "Rede" is 
nl. niet maar overschatte analytische functie, doch analytische functie, toe
gerust met apriori's van practische en wetenschappelijke aard. Dit in te 
zien is van belang voor het verstaan niet slechts van het rationalisme; maar 
ook van het irrationalisme: het laatste immers bestrijdt niet de ratio, maar 
slechts haar pretentie alles te kennen, zodat zijn breuk met het rationalisme, 
ondanks de schijn van het tegendeel, allerminst een principiële is. 

D. H. TH. VOLLENHOVEN 

DR D. LANGEDIJK, De geschiedenis van het Protestants
Christelijk onderwijs. Uitgeverij Van Keulen. Delft, 
1953. Prijs f 15.75. 

Met blijdschap en grote ingenomenheid begroeten we de verschijning 
van dit boek. 

Reeds in J885 werd in de algemene vergadering van de Vereniging 
van Christelijke onderwijzers .en onderwijzeressen gewezen op de wense
lijkheid van het uitgeven ener "bijdrage tot de kennis der geschiedenis 
van het ontstaan en den voortgang van het Christelijk onderwijs tot op 
1.880". En dit werd aldus gemotiveerd: "Het is gebleken dat verreweg 
het grootste deel van het onderwijzend personeel met die geschiedenis 
ten eenenmale onbekend is." Voor wie gaarne de lof zingt van de goede 
oude tijd, moge dit een waarschuwing zijn, het verleden niet in een al 
te schoon licht te zien, toch valt niet te ontkenJ:1.en dat het in 1953 zeker 
niet beter gesteld is dan bijna driekwart eeuw geleden. Wie veel met 
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aankomende en jonge Christelijke onderwijzers heeft omgegaan, zou daar 
vreemde dingen van kunnen vertellen en zeker niet alle Christelijke 
kweekscholen gaan hier vrij uit. 

Naar aanleiding o.a. van de in 1885 geuite klacht verscheen in 1897 
De geschiedf!ltrlis van het Christelijk Lager onderwijs in Nederland, door 
J. Kuiper, een voor zijn tijd zeker niet slecht boek, waarvan in 1904 een 
tweede druk verscheen en dat door zijn gedeeltelijk biografische methode aan 
de onderwijzer, die in de Christelijke school zijn leerlingen over het lijden 
en strijden der voortrekkers wil vertellen, overvloed van stof biedt. Maar 
dit boek is verouderd, gaat slechts tot + 1900 en draagt duidelijk de 
sporen van zijn ontstaan als feuilleton in het toenmalige Christelijke 
Schoolblad. Onze tijd stelt andere eisen en heeft dan ook een geheel ander 
boek nodig, anders van opzet, berustend, op rijkere bronnenstudie, een 
meer critische bewerking der overrijke litteratuur, en - bijgewerkt tot 
het heden. Dat boek is er dan nu en wij hopen, dat het gekocht en ge
lezen wordt. Allereerst door Ds Zandt, die dan nooit meer met een goed 
geweten zal kunnen beweren (als in 1936 tegenover Minister Slotemaker 
de Bruine) dat de Christelijke schoolpolitiek naar zijn oordeel de oorzaak 
is van de ontkerstening der openbare school. Hoe hebben Groen van 

'Prinsterer en zijn medestanders juist voor het tegendeel ten bloede toe' 
gestreden! Maar niet alleen Ds Zandt, ook de Christelijke onderwijzers / 
en leraren, de theologische (en andere I) studenten, de predikanten en zij 
die leiding geven op politiek gebied kunnen Dr Langedijk's werk alleen 
tot grote schade hunner ontwikkeling ongelezen laten. In iedere biblio
theek onzer lagere en hogere Christelijke scholen' van elke soort, in elke 
openbare bibliotheek, in elke bibliotheek van onze jeugdverenigingen be
hoort Dr Langedijk's voortreffelijke studie aanwezig te zijn. Ieder lid van 
een bestuur ener Christelijke onderwijsinrichting behoort er kennis van 
te nemen en niet minder elk bestuurslid ener kiesvereniging, onverschillig . 
of het een a. r., een c. h., een Staatkundig Geref. Kiesvereniging is of 
een afdeling van het G. P. V. Dat kàn, omdat de schrijver in de eerste 
plaats er naar, gestreefd heeft, een boek te geven, dat voor iedereen lees
,baar is. Uit de volheid van zijn kennis weet hij over het algemeen dàtgene 
te kiezen, wat van algemeen belang en voor de gemiddelde lezer ook be
langwekkend is. En voorts tracht hij onpartijdig te zijn ten opzichte van 

, vriend en tegenstander. Naar Karl von Raumer's principe is hij er op uit, 
"waarheid en rechtvaardigheid te betrachten, die noch blind is voor het, 
goede, dat in de vijand is te vinden, noch voor het boze, dat de vriend 
aankleeft". Vrij van "liefde en haat" is hij niet, naar zijn beste weten 
haat hij het boze en hangt het goede aan, hij speelt geen verstoppertje ach
ter de feiten, maar weet personen en zaken te sch€~iden en "velt geen oor: 
deel over de innerlijke gesteldheid van de betrokken personen". Dit geldt 
zowel van de stijd tussen vóór- en tegenstanders van het Christelijk onder
wijs, als van die tussen de voorstanders van het Christelijk onderwijs 
onderling, tussen Groen en Van der Brugghen, Groen en de ethisch
irenischen, Hervormden en Gereformeerden. Van die eerste strijd gespro
ken, wat weet ons geslacht er nog van, hoe fel die geweest is? Wie kent 
nog de uitspraak van de moderne dominee F. Lieftinek, lid der Tweede 
Kamer, omstreeks 1880: "Wij zullen voorttrekken (in de aanval op de 

- Christelijke school), totdat het veldgeschrei gehoord zal worden: Gij onge-
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loovigen hebt overwonnen?" 'Of de woorden van Goeman Borgesius bij 
de voorbereiding der grondwetsherziening in 1886 in de Tweede Kamer 
tot de rechterzijde gericht: "Gij zijt politieke struikroovers." Wie weet 
nog van het felle oordeel van de liberale Mr J. A. Levy in 1890, toen 
Lohman pas minister geworden was: "Van alle N ederlandsche staatslieden, 
die voor 't ambt van minister in aanmerking komen, zou Lohman de 
laatste zijn, aan wien het had behooren te worden toevertrouwd?" Of 
- om niet meer te noemen - wie herinnert zich nog, wat de Bond van 
Nederlandse (openbare) onderwijzers nog in 1913 durfde schrijven: "De 

( Christelijke school richt onder de jeugd van ons vaderland duizendmaal 
meer onheil aan, dan alle oneerbare uitstallingen van boek- en plaatwerk, 
prentbriefkaarten en Nieuw-Malthusiaansche middelen?" 

Is het niet dringend nodig, deze uitspraken te kennen? Want, al moge 
de toon wat minder fel, de woordkeuze wat voorzichtiger geworden zijn, 
wie kennis genomen heeft van wat vooral het Friesch Dagblad in de laatste 
jaren geschreven heeft over de houding van vele vrijzinnigen en socialisten 
in verschillende gemeenten als het er om ging, de oprichting van een 
Christelijke school (van welke aard ook) mogelijk te maken, die weet, 
dat de geest bij velen weinig veranderd is, dat nog vaak "het sein op on
veilig" staat en dat waakzaamheid dus geboden blijft. Wie de historie kent, 
behoèfde daaraan eigenlijk niet herinnerd te worden 1 En die historie leert 
men kennen uit Dr Langedijk's onderhoudend geschreven, boeiende boek! 

Helaas was daar ook vaak strijd tussen de voorstanders der Christelijke 
school onderling I Het is niet het meest opwekkende deel der in dit werk 
verhaalde geschiedenis.' De schrijver verzwijgt het niet, wel tracht hij 
te begrijpen en te verklaren. Is het niet teleurstellend voor het begrip der 
strijders voor de Christelijke school onderling als C. Mulder, docent aan 
de Theologische school te Kampen, Dr Kuyper (Dr Kuyper I) verwijt; 
na diens rede in de Tweede Kamer in 1874, dat hij overgelopen is naar 
de conservatieven, dat hij er wel een christel,ijk-historische traditie op 
nahoudt, maar haar in de practijk verloochent, 'dat hij ontrouw geworden 
is aan Groen's program (Groen leefde toen nog en kon verklaren, dat 
juist K uyper zijn gedachte had begrepen I), dat hij het karakteristieke 
antirevolutionnaire beginsel had prijsgegeven? En De Bazuin viel Mulder 
bij 1 Terwijl later - in 1881 - zelfs een Chr. Hist. Kiezersbond "Mamix" 
opgericht werd, onder leiding van Ds L. Lindeboom, die eigen candidaten 
wilde stellen bij de verkiezingen, omdat de Bond elke hulp van staatswege 
voor de Christelijke school strijdig achtte met de "volle vrijheid van onder
wijs". Over de verdeeldheid tussen Groen en zijn vrienden, over de houding 
van Beets en Chantepie de la Saussaye ten opzichte van Christelijk N atio
naaI Schoolonderwij s, over de breuk tussen Schoolraad en Christelijk V olks
onderwij s en nog over zoveel andere onenigheid tussen' wie voorstanders 
van Christelijk onderwijs waren of hadden behoren te zijn wordt de lezer 
uitvoerig ingelicht, waarbij de schrijver steeds streeft naar begrip naar 
beide zijden. 

Het sterkste deel van dit boek is ongetwijfeld de behandeling der ge
schiedenis van de schoolstrijd tot 1878; dit deel beslaat ook bijna 2/3 
van het geheel. Hier is de kenner van Groen en zijn tijd, de man van 
De schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857, de schrijver van 
Groen van Prinsterer en ae schoolkwestie en van zo menige monografie 
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over die tijd in zijn volle kracht. Niet, dat hij daarna minder gedocumen
teerd zou zijn, dat was van een samensteller ener BibliograPhie van den 
Schoolstrijd niet te verwachten! Maar van dit punt af wordt zijn geschied
beschrijving beknopter en dan komt het keuze-element meer in het ge
ding. Dan slaagt hij er ook minder in (wat hij in het eerste gedeelte voor
treffelijk doet) "de strijd der geesten, die de achtergrond vormt van wat 
op het terrein van het onderwijs voorviel" te schilderen en "de situatie 
van kerken en politieke partijen - voorzoveel nodig - in de geschiedenis 
van het Christelijk onderwijs in te vlechten" (beide aanhalingen uit het 
Voorbericht). Dit geldt voornamelijk het laatste hoofdstuk, de tijd na 
1945 (blzz. 376-383), de periode van de "doorbraak". De behandeling 
dezer periode is o. i., gegeven haar grote betekenis voor de naaste en 
verdere toekomst, te kort en te oppervlakkig. 

Het is waar, naarmate de afstand geringer wordt, is de geschiedbe
schrijving moeilijker; maar toch, hier was èn een uitvoeriger èn een 
dieper op de kern der zaak ingaande behandeling mogelijk geweest. Er 
is over deze dingen door onze politici en theologen reeds genoeg geschre
ven om een dieper inzicht mogelijk te maken. En ofschoon hef standpunt 
van de schrijver tegenover de - al of niet bewuste - afbrekers van ons 
Christelijk onderwijs niet onzeker is - men zie het slot van het boek -
toch zou een krachtiger geluid en een scherper afbakening van zijn stand
punt tegenover de z.g. synthese-mensen ons lief zijn geweest. We hadden 
gaarne een deel van hoofdstuk 28 - waar het nog al eens over tijdelijke 
bezuinigingsmaatregelen gaat - gemist, om ruimte te verkrijgen voor 
deze laatste, zo uiterst gewichtige, jaren. . 

Wat ons voorts in de behandeling der periode na 1900 is opgevallen, 
is de geringe aandacht aan de. "Unie" gewijd. Is daarvan na het Gewijzigd 
Unie-rapport (1900) (bijna) niets meer te vertellen? Niets bv. over de 
laatste wijziging van het Unierapport, de vaststelling van het Unie
program in 1934? Of over het houden der Unie-collecte ook tijdens de 
bezetting? 

Dit laatste woord noopt ons nog tot het maken van enkele op
merkingen over hoofdstuk 30: "De druk der dwingelandij". Op blz. 370 
deelt de schrijver mede, dat Ds Barbas bedankt had als voorzitter van de 
Schoolraad (1.941). Dan volgt: "Na enige aarzeling nam Prof. Dijk het 
presidium op zich." 

Het zou gewenst zijn geweest, dat de schrijver dit of niet zó zou hebben 
neergeschreven of had doen blijken waarin die aarzeling bestaan heeft. 
Zij kan immers allerlei redenen gehad hebben, ook los van de bezettings
toestand, en, naar ons bekend is, hebben inderdaad zulke redenen een rol 
gespeeld. Nog daargelaten, dat het onder de gegeven omstandigheden 
moeilijk te laken valt, wanneer iemand, die wegens het verlaten van die 
post door een ander, wordt aangezocht voor het bezetten van een bloot
gestelde plaats als de onderhavige, zich alvorens de uitnodiging te aan
vaarden, er zorgvuldig op bezint, onder overweging van alle in aanmerkin:g 
komende factoren, of hij daarvoor inderdaad de eerst geroepene en aan
gewezene is. Tenslotte komt het alleen aan op de na die zorgvuldige over
weging genomen beslissing: en die was in Prof. Dijk'sgeval positief: hij 
stelde zich beschikbaar. 

Later horen we in dit verband niet meer van Prof. Dijk en niet hij, 

.,: \ 
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maar Dr Van Itterzon wordt in Februari 1942 (met Mr Hangelbroek 
en Mr Evenhuis) gevangen gezet (zoals .op blz. 373 wordt vermeld). Dit 
zou - ook in verband met de "aarzeling" van blz. 370 - misverstand kun- ' 
nen wekken. Waarom was Prof. Dijk er niet bij? Wel, die was (hetgeen 
de schrijver niet vermeldt) in Juni 1941 reeds gevangen genomen (tot 
November 1942) en kon dus in het Schoolraadverzet geen rol meer spelen. 
De "Unie" - onder zijn voorzitterschap - bleef echter, als gezegd, haar 
taak vervullen en de Unie-collecte werd gehouden, ook tijdens de oorlogs-
jaren. . 

Nu de schrijver de hQuding van de Schoolraad, die - tegen de wil van 
Mr Hangelbroek - "omzwenkte", afkeurt (Hij zegt: Terecht kon Dr 
Colijn - aan Dr Langedijk persoonlijk - schrijven: "J ammer dat het 
goud wat verdonkerd is, door de houding (van de Schoolraad) inzake de 
benoemingen"), zou het interessant zijn, de gehele inhoud van deze brief 
-.:.. voorzover dit punt betreffend - en de motivering van Colijns oordeel 
te kennen! En ook hadden we gaarne wat meer gehoord over het aandeel 
der kerken in het schoolverzet en in het bijzonder over het flinke op
treden van Ds Gravemeyer en Dr J. J. C. van Dijk. Maar dit raakt 
weer de beperking: dit hoofdstuk telt 15 bladzijden en wat is er al in die 
tijd gebeurd! Terwijl de schrijver tevens naar Het verzet der Hervormde 
Kerk verwijzen kan. 

Ernstiger dan onze laatste opmerking weegt ons dan ook het bezwaar 
tegen hoofdstuk 31. 

Als er een tweede druk komt - de schrijver weet (door enkele opmer
kingen, die wij hem persoonlijk toezonden), dat wij voor hem en voor 
de zaak van on,S Christelijk onderwijs wensen, dat dit heel spoedig. het 
geval moge zijn - moet hij o. i. dit hoofdstuk herschrijven. Het is hem, 
gezien zijn el11ditie èn de wijze, waarop hij in geheel het overige deel 
van zijn werk vaste lijnen weet te trekken, stellig toevertrouwd. Hij 
zal dan opnieuw het Christelijk onderwijs aan zich verplichten. Zoals 
hij dat in hoge mate door het schrijven van dit boek heeft gedaan. 

C. GROEN. 

J. W. DE Pous, ec. drs, Enkele aspecten van de loonpolitiek 
bij volledige werkgelegenheüi. Openbare les gehouden 
bij de aanvaarding van het lectoraat in de theoretische 
economie aan de Vrije Universiteit op 27 Maart 1953. 
De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1953, ,31 blz. 
Prijs j 1.50. 

In zijn openbare les houdt de heer De Pous zich met een zeer actueel 
onderwerp bezig. De loonpolitiek staat momenteel immers in ons land, 
gezien de gebeurtenissen rondom de Benelux en gezien het advies van de 
S.E.R. inzake het in de naaste toekomst te volgen systeem van loonbe
heersing, in het middelpunt der belangstelling. 

Het grootste deel van deze openbare les is gewijd aan een duidelijke en 
uitvoerige bespreking van de wijze waarop in de litteratuur de vraag is 
behandeld, in hoeverre het optreden van sterke vakverenigingen, het voe
ren van een politiek van volledige werkgelegenheid en een stabiel prijs
niveau met elkaar te verenigen zijn. Het antwoord dat De Pous op deze 



BOEKBESPREKING 321 

bekende vraagstelling geeft stelt hem. tegelijkertijd in de gelegenheid een 
uitspraak te doen over een ander probleem, nl. wat de taak van de overheid 
is met betrekking tot de individuele en collectieve loonvaststelling. 

Uit het betoog blijkt, dat een groot aantal bekende economisten (0. a. 
Haberler, Pigou, Beveridge en Hansen) die zich met het eerstgenoemde 
probleem hebben beziggehouden, waaronder zowel voor- als tegenstanders 
v~n een openbare werkenpolitiek, van mening zijn, dat het optreden van 
de vakverenigingen het monetair evenwicht bij volledige werkgelegenheid 
in gevaar brengt. Het gevaar van een inflationistische ontwikkeling van 
lonen en prijzen zou onder dergelijke omstandigheden, naar hun mening, 
niet alleen ver van denkbeeldig zijn doch zelfs vlak voor de deur liggen. 

Het feit dat de meeste economisten, niet geheel ten onrechte, tot deze 
conclusie komen houdt evenwel nauw verband met hun visie op de taak 
en de doeleinden van de vakbeweging. Tot voor kort werd in de econo
mische literatuur éénstemmig aan de vakbeweging slechts één specifiek 
doel toegekend, nl. maximalisatie van' het geld-inkomen. (Inmiddels is 
echter door enkele schrijvers een ruimer standpunt ingenomen.) Onder 
zulke vooronderstellingen is de conclusie dat het optreden van de vak
beweging bij een politiek van volledige werkgelegenheid tot een voort
durende, hetzij een "zachte", hetzij een "harde", inflatie leidt niet zo heel 
vreemd. Zoals uit het volgende nog zal blijken is De Pous echter van 
de noodzaak van een inflationistische ontwikkeling in zulk een situatie 
niet overtuigd. 

De oplossingen die er voor dit dilemma aan de hand zijn gedaan, be
wegen zich in drie richtingen. 

Allereerst is er de neo-liberalistische oplossing, welke o. a. wordt ver
dedigd door Simons, Röpke, Hayek e. a. Zij willen de ideaal-typische wer
king van het vrije prijsmechanisme herstellen. Naar hun mening heeft 
de overheid daarom tot taak alle economische machtsconcentraties, zowel 
van werkgevers als van werknemers, af te breken. Dit houdt in, dat de 
vakverenigingen ontbonden dienen te worden en haar elke invloed op de 
loonvorming dient te worden ontzegd. Het is duidelijk dat zulk een op
'ossing onuitvoerbaar is, terwijl zij eveneens de waardevolle functies, welke 
de vakvereniging vervult, ten enenmale miskent. 

Daarnaast zijn er diegenen die een oplossing zoeken door een uitge
breid systeem van overheidsbemoeiing via een loon- en prijsbeheersing, 
distributie, grondstoffentoewijzing en investeringscontroie. De Pous is 
terecht de mening toegedaan dat deze, van socialistische zijde voorgestane 
oplossing als algemeen' middel, het evenwiçht tussen lonen en prijzen te 
bewaren, niet effectief is en bovendien allerlei schadelijke gevolgen met 
zich mede zal slepen. 

Tenslotte zijn er schrijvers die de machtige georganiseerde groepen 
waardoor de samenleving van vandaag wordt gekenmerkt als inhàerent 
daaraan wensen te zien. Zij willen daarom deze organisaties niet ont
binden, hun werkzaamheid evenmin door een uitgebreid en gedetailleerd 
overheidsingrijpen verlammen, doch ze daarentegen zo goed mogelijk laten 
functionneren. Zij wensen daarom een aantal spelregels, welke door het 
ontstaan van deze machtsgroepen buiten werking waren gesteld, opnieuw 
te introduceren, zij het in een door de veranderde omstandigheden ge-, 
wijzigde vorm. Daarbij gaat men er tevens van uit, dat het optreden 
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van deze maatschappelijke groeperingen niet uitsluitend door eigenbelang, 
doch ook door andere motieven van veel wijdere strekking zal worden be
invloed. Zo zou het optreden van de vakverenigingen niet alleen door het 
verkrijgen van een zo hoog mogelijk geld-inkomen, doch ook door alge
mene motieven van nationaal-economische aard kunnen worden bepaald. 
De loonvaststelling zou dan echter niet meer ondernemings- of bedrijfs
taksgewijze, doch centraal moeten plaats vinden. Met andere woorden: de 
centrale organisaties van werkg~vers en werknemers zouden gezamenlijk 
een nationale loonpolitiek moeten voeren. Deze o. a. door Beveridge ver
dedigde ideeën vinden in De Pous een warm voorstander. Dit is begrij
pelijk. De vis~e, dat een vakvereniging niet e~n organisatie is die i.n de 
eerste plaats .hét verkrijgen van een zo hoog mogelijk geldinkomen voor 
zijn leden ten doel heeft, is in ons land, dank zij het bestaan van confessio
nele organisaties, geen nieuw geluid. Aangezien voor deze organisaties 
als hoogste norm niet geldt de grootste materiële welvaart, doch Gods 
geboden voor het maatschappelijk leven, zijn er aanknopingspunten genoeg 
om bij de loonvaststelling nog andere gezichtspunten te laten gelden dan 
uitsluitend het maximum geldinkomen. In dit verband spreekt De Pous 
dan ook van wat hij noemt de wet van Ruppert, luidende, dat handhaving 
van een stabiel prijsniveau bij volledige werkgelegenheid mogelijk isdöor 
een coördinatie van de door de vakorganisaties in de bedrijfstakken ge
voerde loonpolitiek tot een nationale loonpolitiek, welke coördinatie dient 
te geschieden door de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. 

Daarmede geeft De Pous eveneens zijn eigen visie weer op de op
lossing van het in het begin van deze openbare les gestelde dilemma, nl. 
in hoeverre een stabiel prijsniveau, een volledige werkgelegenheidspolitiek 
en een sterke vakorganisatie met elkaar te verenigen zijn. Tegelijkertijd 
opent dit op gelukkige wijze de mogelijkheid een uitspraak· te doen over 
de taak van de overheid bij de vaststelling der lonen. De taak van de 
overheid dient zich, volgens De Pous, behoudens bizondere oorlogse of 
na-oorlogse omstandigheden, niet uit te strekken tot individueel of collec
tief overeengekomen lonen. De uitvoering der loonpolitiek dient aan de 
centrale organisaties, resp. de Soc. Econ. Raad en de vakorganisaties in 
de bedrijfstakken resp. de bedrijfsschappen te worden overgelaten welke 
daarbij enkele macro-economische normen, zoals de arbeidsproductiviteit, 
de ruilvoet en de werkgelegenheid, in acht zullen moeten nemen. Over
heidsingrijpen kan dan tot een aantal bizondere gevallen worden beperkt. 
In dit verband wordt door De Pous de door de S.E.R. voorgestelde marge
politiek afgewezen. De overheid stelt immers zelf de marge vast, waardoor 
de lonen toch nog aan een gedetailleerd overheidsingrijpen onderworpen 
blijven. 

De hiervoor vermelde conclusie, samengevat in de zgn. wet van Ruppert, 
welke het De Pous mogelijk maakte op elegante wijze een oplossing voor 
twee verschillende problemen aan de hand te doen, staat of valt echtér 
met de vraag of inderdaad met enige redelijkheid van decentrale organi
saties van werkgevers en werknemers verwacht kan worden, dat zij een 
werkelijk nationale loonpolitiek zullen kunnen voeren. Hiertegen zijn 
irp.mers door verschillende schrijvers ernstige bezwaren aangevoerd. Van- . 
daar dat De Pous aan deze bezwaren uitvoerig aandacht schenkt en hij 
deze - daarbij o. a. verwijzende naar de ervaringen in ons land ge-
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durende de laatste jaren opgedaan - meent te moeten afwijzen. Nu is 
de wijze waarop De Pous. deze bezwaren meent te kunnen weerleggen, 
~Qgetwijfeld niet onjuist. Dit neemt echter niet weg, dat zijn argumenten 
mij toch niet geheel en al hebben kunnen overtuigen. Een recensie is echter ' 
niet 'de plaats om op al deze bezwaren en hun weerlegging uitvoerig in 
te gaan. Volstaan moge daarom worden met het noemen van een drietal 
punten' ten aanzien waarvan bij mij twijfel is blijven bestaan. . 

Allereerst de vraag of de Soc. Econ. Raad inderdaad reeds over vol
doende "rijpheid" beschikt om een werkelijk nationale loonpolitiek te kun
nen voeren. De S.E.R. is voor een groot deel samengesteld uit vertegen
woordigers van allerlei, uiteenlopende, groepsbelangen. Mag men verwach
ten, dat al deze mensen het nationaal belang te allen tijde zo duidelijk 
voor ogen zal staan dat zij dit onder alle omstandigheden boven het 
groepsbelang, dat zij mede vertegenwoordigen, zullen laten prevaleren? 
Botsing van groepsbelangen is immers in de S.E.R. geen ongewoon ver
schijnsel (een feit overigens dat niemand al te tragisch behoeft op te 
vatten). De rapporten van de S.E.R. laten dit duidelijk zien. Er is m. i. 
dan ook alle reden enige voorzichtigheid te betrachten en de S.E.R. geen 
lasten op de schouders te leggen die hij wellicht nog niet dragen kan. 
Bovendien is vermenging van groepsbelang met algemeen belang in onze 
zondige samenleving evenmin een ongewoon verschijnsel. Het is daarom 
zeer nuttig, indien er een overheid is die het laatste woord spreekt en 
daarvoor de verantwoording draagt. 

Daarmede is tegelijkertijd het tweede punt aangesneden, nl. de verhou
ding van overheid en S.E.R. Naarmate de beslissingen die door een be
paalde maatschappelijke organisatie, in casu de S.E.R., worden genomen 
meer omvattend zijn en meer het gehele nationale leven raken, zal de 
overheid juist ter wille van het algemeen belang verplicht zijn zich met 
deze beslissingen meer intensief bezig te houden dan anders het geval zou 
zijn. De vraag rijst dan ook of het gezien tegen deze achtergrond wel hele
maal logisch is, de overheid zo een eind weg te schuiven als hier tep aan
zien van de vaststelling der lonen is gebeurd. Er bestaat hier in de samen
werking tussen overheid en S.E.R. een dualisme waarover het laatste 
woord nog niet is gesproken. De wijze waarop door Prof. Dooyeweerd c.s. 
dit probleem is benaderd, laat ik hier maar rusten, aangezien dit veel te 
ver zou voeren en De Pous hierover evenmin spreekt. 

Tenslotte het verschijnsel van de vakvereniging, die zich de nodige 
zelfbeperkingen weet op te leggen en haar eisen weet af te stemmen op de 
sociaal-economische mogelijkheden van de nationale volkshuishouding. Te
recht is door De Pous op de geschiedenis van de laatste jaren gewezen 
om aan te tonen, dat dit geen pure theorie behoeft te zijn. Mag dit echte~ 
wel als een maatstaf voor de toekomst worden aanvaard? De politieke 
en economische verhoudingen waren gedurende de laatste jaren voor zulk 
een situatie wel zeer gunstig. Zal dit zo blijven? 

Ik ben van mening dat ook ten aanzien van deze vraag de nodige 
voorzichtigheid op haar plaats is. Vooral wanneer men bv. leest hetgeen 
Ad Vermeulen over de door de S.E.R. voorgestelde marge-politiek in Het 
Parool van 22 Mei j.1. schreef, n1. dat "het de natuurlijke taak van een 
vakorganisatie is er naar te streven het maximale resultaat te bereiken. 
Niemand kan -- zo voegt' hij er terstond a:m toe - van een bepaalde 
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vakorganisatie verlangen, dat zij de marge niet zal trachten te verkrijgen 
omdat zulks voor het algemeen belang wenselijk zou zijn." 

Deze ,opmerkingen zijn overigens meer van practische dan van theove-
, tische aard. Zij doen niets af aan mijn waardering voor deze rede. Het 
wil mij voorkomen, dat deze openbare les een verrijking van onze litera
tuur over deze kwestie betekent. Zij zal ongetwijfeld stimulerend werken 
op een verdere doordenking van al die problemen, die zich voordoen bij 
de loonvaststelling, het handhaven van volledige werkgelegenheid en van 
het monetaire evenwicht. Bovendien wordt hier duidelijk gedemonstreerd, 
welk een verantwoordelijke rol overheid en georganiseerde werkgevers 
of werknemers daarbij zullen hebben te spelen. F. W. DIRKER. 

Prof. Dr A. A. VAN RULER, Na 100 jaar kromstaf. Onze 
houding tegenover Rome. Uitgegeven in opdracht van 
het Ned. Prot. Convent. J. N. Voorhoeve, Den Haag, 
1953; 31 blz. f 1.25. 

Nu de feestklanken bij de herdenking van het herstel der bisschoppe
lijke hiërarchie zijn weggestorven, kan de bezinning over de tegenstelling 
Rome-Reformatie opnieuw aanvangen. Juist in de-laatste maanden zijn 
we verrijkt met belangwekkend materiaal: we noemen slechts het boek 
Genade en Kerk, het late antwoord van prominente rooms-katholieke ge-

'leerden op Berkouwers C onfliet met Rome. Tot die bezinning kan ook 
bijdragen het boekske van Prof. van Ruler. Het behoudt zijn actualiteit 
daar het minder óver dan naar aarileiding van de viering van 100 j34r 
kromstaf is geschreven. 

Over dit boekje zullen we kort zijn: niet maar omdat het slechts dertig, 
lI1et flinke letter bedrukte bladzijden bevat, doch opdat het pakkende en 
kernachtige van Prof. van Ruler's betoog niet worde overdekt met een 
veelheid van woorden van een hevig geïnteresseerde toeschouwer. Al lezen
de komt men onder het beslag van Van Ruler's probleemstelling en wan
neer men er zich rekenschap van gaat geven wat het toch is dat het vuur 
van het enthousiasme doet oplaaien, dan beseft men opeens dat de auteur 
u door al die verwarde en ogenschijnlijk onoplosbare problemen heen heeft 
gevoerd naar het hart der Reformatie, de onmiddellijke gemeenschap met 
de levende God, naar haar onvergelijkelijke rijkdom en naar haar nood..: 
zaak. Wanneer men dit opnieuw heeft geschouwd gaat de hele tegenstelling 
van de armoede der Reformatie en de rijkdom der Catholica op in een 
kille nevel. 

Doch dit boekje stelt ook teleur. Misschien omdat de voorstelling welke 
de auteur van het conflict met Rome geeft niet in alle opzichten onze in
stemming heeft? Indien dat het alleen was zouden we niet over teleurstel
ling hebben gesproken. Wat wij tegen dit boekje ondanks zijn voortreffe
lijke kwaliteiten hebben is dit, dat Prof. van Ruler in zijn strijd tegen 
Rome een positie inneemt die uiteindelijk niet duidelijk wordt. En dit ori
danks zijn echt Schriftuurlijke gedachte "dat het héle leven dienst van 
God is vanuit zijn genade" (blz. 23). Ook ditmaal moeten we tasten naar 
haar concrete zin en inhoud. Vooral in de moderne tijd is het een levens
kwestie voor de Reformatie dat hier, tegenover het sacrale denken van 
het rooms-katholicisme, duidelijkheid komt. Dr M. C. SMTT. 
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PROF. MR A. M. DONNER 

Toen op 27 Mei 1952 het Verdrag van de Europese Defensie Gemeen
schap door de ministers der zes betrokken landen werd ondertekend, ont
stond tegelijk het probleem, hoe zich de door dit verdrag ontworpen 
organisatie zou verhouden tot die van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal. Het leek op zichzelf al wat vreemd twee apparaten naast 
elkaar te zetten (verspilling van energie), maar in verband met hun resp. 
taken was het allerminst uitgesloten, dat de nieuwe instanties op elkaars 
terrein zouden komen (de kolen-, maar vooral de staalindustrie vormen 
een zeer essentieel onderdeel van de uit defensie-oogpunt belangrijke 
krachtbronnen) en dat er allerlei competentie-moeilijkheden zouden ont
staan. 

Bovendien zag het er naar uit, dat de ontwikkeling bij E.G.K.S. en 
E.D.G. geen halt zou houden, maar dat nog meer supra-nationale orga
nisaties zouden· verrijzen. Er is al lang sprake van een z.g. "Groene 
Pool", een agrarische gemeenschap, van een Europese Verkeersgemeen
schap, van een Gemeenschappelijke Europese Markt, enz. Zou dat alles 
maar naast elkaar verrijzen en hot en haar door elkaar heen gaan werken, 
dan ware al spoedig alle eenheid van beleid zoele Dan zouden heel wat 
van de krachten, waar West-Europa zo zuinig op moet wezen, worden 
verbruikt door de inspanning om al die verschillende wagens volgens 
een vaste dienstregeling te laten lopen. 

Het is daarom begrijpelijk, dat in het zoëven genoemde E.D.G.-ver
drag op het laatste ogenblik nog op Italiaans initiatief een bepaling werd 
opgenomen (art. 38), waarin aan het "parlement" van deze organisatie 
op het hart gebonden werd, zich zo sppedig mogelijk te bezinnen op een 
meer definitieve structuur voor de groeiende Europese eenheid. Zal die 
eenheid er eenmaal komen, dan is eenheid van staatkundig beleid wel een 
eerste vereiste. Het zou anders een verbrokkeling in allerlei min of meer 
specialistische groepen worden, waarbij het wezenlijk-politiek karakter 
der hele ontwikkeling weleens onvoldoende tot zijn recht zou kunnen 
komen. V anclaar de opdracht om de oprichting te bestuderen van een op 

1) Dezer dagen verschijnt een rapport, afkomstig van het College van Advies over 
het probleem der Europese integratie. Daarin wordt zover dat in kort bestek mogelijk 
is, grondig op de noodzaak, de vóór- en nadelen van zulk een integratie ingegaan. 
Daar het dubbel werk zou zijn náást dit rapport nog eens te gaan betogen, waarom 
een Europese Politieke Gemeenschap van supranationale aard gewenst en nood, 
zakelijk is, beperk ik mij in dit opstel zuiver tot een bespreking van de inrichting van 
zulk een Gemeenschap, zoals die thans wordt voorgedragen. 

A.S. XXIII 13 
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democratische grondslag verkozen vergadering, die één van de elementen 
zou kunnen vormen van een latere federale of confederale structuur, ge
grondvest op het beginsel van scheiding der machten en in het bijzonder 
een vertegenwoordiging gebaseerd op het tweekamerstelsel bevattend. 
Men ziet: de wat gewrongen zinsbouw wijst al op een zekere haast in de 
conceptie. Een aantal cardinale punten ligt daarin echter wel vast: 

a. federale of confederale structuur; 
b. beginsel van scheiding der machten; 
c. twee-kamerstelsel; 
d. verkiezing op democratische grondslag. 
De ministers, die het E.D;G.-verdrag parafeerden, hebben er geen gras 

over laten groeien. Het denkbeeld zat in de lucht en daarom heeft men 
het in werking treden van de E.D.G. niet afgewacht, maar op 10 Septem
ber 1952 al aan de leden van het Kolen- en Staal-parlement verzocht 
een verdrag tot instelling van een Europese Politieke Gemeenschap uit 
te werken. 

Daarbij werd vooral op Nederlandse aandrang in het bijzonder aan
dacht gevraagd voor de noodzaak om die politieke gemeenschap ook een 
stevige basis te geven in een groeiende economische eenheid. 

Aan dit verzoek is voldaan. Er werd door de leden van het Kolen
en Staal-parlement, die ad hoc (d. w. z. ter vervulling van deze buiten
,gewone opdracht) vergaderden, een constitutionele commissie ingesteld, 
bestaande uit 26 leden, onder voorzitterschap van de Duitser Von 
Brentano (vice-voorzitter waren de Italiaan Benvenuti en de Nederlander 
Bruins Slot). Deze commissie heeft een aantal richtlijnen opgesteld en 
vervolgens een verdrag ontworpen, dat als grondwet van een op 
te richten Europese Politieke Gemeenschap zou kunnen dienen. Nadat 
eerst deze richtlijnen en daarna het ontwerp in de vergadering ad hoc 
waren behandeld, heeft men inderdaad kans gezien na precies zes maan
den, op 10 Maart 1953, aan de zes ministers het gevraagde ontwerp-ver
drag voor te leggen. Dezen zullen zich nu, na overleg met hun regeringen 
(en eventueel met de parlementen), verder daarover moeten uitspreken. 
Dat is tot op heden niet gebeurd. 

In het volgende zal nu een kort en daarom uiteraard onvolledig over
zicht van de inhoud van het ontwerp der vergadering ad hoc worden 
gegeven, waarbij wellicht hier en daar al een vraagteken zal worden ge
plaatst. Aai1 het slot wil ik dan trachten tot een meer samenvattend oor
deel te komen over de bruikbaarheid van dit belangwekkend voorstel. 

Het karakter der gemeenschap. Zij is boven-nationaal en onontbind
baar. Waarschijnlijk teneinde duidelijk te doen uitkomen, dat het nieuwe 
organisme niet simpel een product is van de verdragsluitende staten en 
dus daarvan afhankelijk zou zijn, heeft men de preambule, waarmee het 
verdrag wordt ingeluid, deze aanhef gegeven: Wij, de volken van de 
Duitse Bondsrepubliek, van het Koninkrijk België, van de Franse Repu
bliek, van de Italiaanse Republiek, van het Groothertogdom Luxemburg 
en van het Koninkrijk der Nederlanden 2); overwegende .. : enz.". Door 
van de volken en niet van de staten uit te gaan, wordt voor de gemeen
schap een basis gepretendeerd, welke min of meer onafhankelijk is van 

2) Deze volgorde is alphabetisch, wanneer men de Franse tekst neemt. 

-, 
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de staten. In de constitutie van de Verenigde Staten van Amerika vindt 
men een soortgelijke constructie. Overigens vindt men de volken alleen 
terug, waar één van de beide kamers van het Parlement als de volkeren
kamer wordt aangeduid. Verder heeft het verdrag het alleen maar over 
de "deelnemende Staten". Wanneer b.v. een bijzondere procedure wordt 
voorgeschreven voor herziening van verdragsbepalingen, welke de waar
borgen, gelegen in de samenstelling of werkwijze der instellingen van de 
gemeenschap, zou kunnen verzwakken, dan is alleen sprake van de waar
borgen "voor de Staten" en worden de volkeren vergeten, hoewel b.v. 
zeer wel een verandering in de werkwijze van het hierna nog te be
spreken Hof denkbaar is, welke niét de rechtspositie der Staten, maar wél 
die van de volkeren, in de persoon van de individuele burger, zou ver
zwakken. Het is een détail, maar het zou kunnen wijzen op een zekere 
inconsequentie. Heel duidelijk komt ook het eigenaardige, definitieve van 
de gemeenschap uit in haar onontbindbaarheid. De E.G.K.S. is voor vijftig 
jaar aangegaan. Met de E.D.G. is dat eveneens de bedoeling. Hier zit 
men voor goed in. Secessie is niet mogelijk. Daarmede is onmiskenbaar 
het staat-karakter der gemeenschap gesteld. 

Het gaat in de doelstelling echter om de deelnemende staten. Die moeten 
worden beveiligd tegen agressie. Daarom moet b.v. hun buitenlandse 
politiek worden gecoördineerd (maar het blijft hUn politiek). 

Iets verder gaat de doelstelling, wanneer wordt gesteld, dat de econo
mische ontwikkeling, de uitbreiding van de werkgelegenheid en de ver
hoging van het levenspeil in de deelnemende Staten moeten worden be
vorderd en wanneer alweer in die staten de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden, zoals die in het dezer dagen door onze Tweede 
Kamer te behandelen verdrag van Rome zijn omschreven, moeten worden 
beschermd. Hier treedt het boven-nationale weer op de voorgrond en 
worden de volken, al zijn zij niet met zoveel woorden genoemd, direct 
bemoeiings- en beschermingsobject van de Gemeenschap. Intussen - let 
wel- het gaat hier nog maar over de doelstelling. Waar het op aan komt, 
dat zijn de bevoegdheden, welke het verdrag de Gemeenschap toekent 
omdat doel te bereiken. En die zijn, zoals wij zullen zien, vooralsnog (?) 
zeer bescheiden. 

De orgam·en of instellingen van de Gemeenschap zijn vijf in getal: 
a. het Parlement; 
b. de Europese Uitvoerende Raad; 
c. de Raad van Nationale Ministers; 
d. het Hof van Justitie; 
e. de Economische en Sociale Raad. 
Het Parlement bestaat, zoals was bedongen, uit twee Kamers, de Kamer 

der Volkeren en de Senaat. Bedoeling is dat de eerste vooral de volkeren 
zal vertegenwoordigen en de tweede de staten. De één is er voor de een
heid, de ander voor de verscheidenheid. Dienovereenkomstig wordt -'de 
Kamer der Volkeren bij wege van direct, algemeen en geheim kiesrecht 
gekozen en zit dan voor vijf jaren, terwijl de senatoren worden verkozen 
door de nationale parlementen eveneens voor vijf jaren. 

Over de wijze van verkiezing der senatoren zullen niet veel moeilijk
heden ontstaan. Het verdrag laat de bepaling daarvan trouwens - in 

- 1 
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overeenstemming met het principe dat de Senaat de staten vertegenwoor
digt - aan de respectieve parlementen over. Voor de verkiezing van de 
. afgevaardigden naar de Volkerenkamer moet er echter één kiesstelsel 
zijn -:- de representante van de Europese eenheid moet ook volgens een 

. Europees systeem worden verkozen. Een wet van de gemeenschap zal 
het stelsel dus in grote lijn vaststellen; zolang die wet er nog niet is, volgt 
men het systeem van evenredige vertegenwoordiging. Hier dreigen in de 
ujtvoering nog wel moeilijkheden: in de verschillende deelnemende staten 
verstaat men b.v. onder evenredige vertegenwoordiging lang niet altijd 
hetzelfde 3). Uiteraard zal men voor het houden van de verkiezingen wel 
geen eigen apparaat opbouwen, maar daarvoor een beroep doen op de 
medewerking van de nationale bestuursapparaten (zoals men ten onzent 
voor de verkiezing van de Staten-Generaal de gemeente- en provinciale 
besturen inschakelt; zij het dat deze laatste veel sterker gebonden zijn, 
dan in het thans besproken geval mogelijk is). 

Naar de Volkerenkamer vaardigt: Frankrijk 70 leden (in verband met 
zijn overzeese rijksdelen heeft het een bijzonder hoog aantal), Duitsland 
en Italië ieder 63 leden, België en Nederland ieder 30 leden en Luxem
burg 12 leden af. De Senaat telt slechts een derde van het aantal leden 
van haar zuster (Duitsland, Frankrijk en Italië ieder 21, België en Neder
land ieder 10, Luxemburg 4 leden).· 

De leden van het Parlement stemmen zonder last of ruggespraak. Stem
overdracht is niet toegestaan. Men kan slechts lid zijn van één van beide 
Kamers. Het lidmaatschap is verenigbaar met het lidmaatschap van de 

'" Uitvoerende Raad, maar onverenigbaar met het lidmaatschap van een der 
andere instellingen van de gemeenschap (Raad van Nationale Ministers, 
Hof of Economische en Sociale Raad) of met hoge ambtelijke functies bij 
de gemeenschap of onder haar beheer staande ondernemingen of organi
saties. Men behoeft om lid van het Parlement te kunnen worden, geen 
lid te zijn van de nationale. volksvertegenwoordiging. Tenslotte genieten 
de Parlementsleden een zeer uitgebreide onschendbaarheid. Zij kunnen 
behoudens het geval van betrapping op heterdaad niet in hechtenis worden 
genomen of gerechtelijk worden vervolgd. In andere landen vindt men 
deze uitgebreide onschendbaarheid heel normaal. Bij ons is dat anders: 
wanneer een Kamerlid zich aan een strafbaar feit schuldig maakt, dat geen 
verband houdt met zijn Kamerwerk, dan is hij als ieder ander vervolg
baar 4). 

De beide Kamers van het Parlement komen elk jaar tweemaal bijeen: 
in het begin van Mei en op het eind van October, en voorts iedere Kamer 
zo vaak de voorzitter dit nodig acht of één vierde der leden dan wel de 
Uitvoerende Raad dit 'Verzoekt. Iedere Kamer kiest haar eigen voorzitter 
en vice-voorzitters en stelt haar eigen reglement van orde vast. Dat 
reglement van orde is hier een nog belangrijker staatsstuk dan bij ons 
4et geval is. Tal van zaken die bij ons in een wet of in de Grondwet wor
den geregeld (de bepaling-van het quorum b.v.) worden hier aan de Kamers 
zelf overgelaten. Hier ligt een heel belangrijk punt, hoewel de N eder-

3) Over weinig bepalingen is dan ook te Straatsburg z6 heftig gedebatteerd als over 
de voorlopige aanvaarding van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging. 

4) Men moet natuurlijk niet links gaan rijden of op een rijdènde tram springen, 
want als men daarop betrapt wordt, dan is het wel bijna altijd betrapping op heter-
daad. En dán is men, zoals gezegd, niet onschendbaar. . 
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lander daar -niet zo aan denkt. Dat Reglement zal beslissen of men al dan . 
niet een soort Frans parlement zal krijgen. Daarin immers wordt be
paald, hoe de behandeling van wetten zal wezen: of de regering daarbij 
de leiding heeft dan wel een commissie uit de Kamer met haar rappor
teur. Dat reglement moet bepalen, hoe de parlementaire tijd zal worden 
gebruikt: of de regering de bevoegdheid zal bezitten de behandeling van 
haar voorstellen door te zetten, of dat de Kamer tot in het eindeloze kan 
traineren. Zo is er nog wel meer te noemen. Het lijkt nodig, dat er van dit 
alles méér wordt vastgelegd. Het is beslissend voor de verhouding van 
"kabinet" en Parlement. 

De beide Kamers bezitten het recht van amendement - al is dit bij 
een aantal belangrijke wetten uitgesloten, doordat daarop alleen eep goed
keuring van het Parlement wordt gevraagd. Zij hebben voorts het recht 
van initiatief en het recht van enquête (de uitoefening van dit laatste 
wordt bij een wet geregeld). Voorts vindt men in het verdrag .het recht 
van interpellatie en het vragenrecht verankerd. Uitdr.ukkelijk en onvoor
waardelijk wordt aan de Uitvoerende Raad de verplichting opgelegd ge
vraagde inlichtingen te verschaffen. Een zeker voorbehoud voor geval dat 
verstrekken van inlichtingen met het belang der Gemeenschap of een der 
deelnemende staten bepaald in strijd zou zijn, vindt men niet. Eventueel 
zal dus ook het buitenlands beleid, dat een belangrijk element vormt van 
de taak der Gemeenschap volledig uit de doeken moeten worden gedaan -
tenzij de gevraagde autoriteiten zouden doen alsof zij van niets weten, 
wat op den duur de zuiverheid der verhoudingen ook weer niet bevordert. 

De Uitvoerende Raad bestaat uit een voorzitter en zes leden (plus de 
voorzitter van de Hoge Autoriteit der E.G.K.S. en de voorzitter van het 
Commissariaat der E.D.G., althans voor de eerste jaren). De vqorzitter 
wordt door de Senaat aangewezen bij schriftelijke stemming en met ab..; 
solute meerderheid van het aantal leden. Daarop kiest hij zich zes leden 
van de Raad en presenteert zich dan met zijn "kabinet" aan de Senaat en 
de Volkerenkamer, die hem vertrouwen moeten betuigen meteen meer
derheid van de zittende leden 15). Deze Raad zit dan totdat de Volkeren
kamer na afloop van haar 5-jarige zittingsperiode heengaat. Na de nor
male verkiezingen van een Volkerenkamer komt er dus een nieuwe Uit
voerende Raad. Tussen de Uitvoerende Raad en het Parlement bestaat 
een verhouding zoals wij die in een z.g. parlementair stelsel gewend zijn. 
De "ministets" kunnen alle vergaderingen van de beide Kamers bijwonen. 
Oók die van haar commissies. Zij ontvangen daar op hun verzoek het 
woord. Er is dus alle gelegenheid voor een voortdurend contact. 

Evenals in een parlementair stelsel moet de vertrouwensband, die bij 
het optreden van de Raad is gelegd (door de aanwijzing van een voor
zitter door de Senaat en de bevestiging - investituur - van de Raad 
door het Parlement), ook verder behouden worden. Die band kan op 
tweeërlei wijze worden verbroken: door een motie van afkeuring Of door 
de weigering van een vertrouwensvotum. In het eerste geval ligt het 
initiatief bij de Kamers, in het tweede ligt het bij de Uitvoerende Raad 
zelf, die hetzij een uitdrukkelijke uitspraak van vertrouwen kan vragen, 
hetzij - wat vaker zal voorkomen - aan een Kamer kan mededelen, 
dat hij de verwerping van een wetsvoorstel of de aanneming van een 

15) Zie noot 7. 

. I 
.1 
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bepaald amendement als een weigering van vertrouwen zal beschouwen 
(het ook bij ons bekende stellen van de portefeuillekwestie). 

Krijgt de motie van wantrouwen of de weigering van het gevraagde 
vertrouwen in de Volkerenkamer een meerdérheid van 3/5 der zittende 
leden (dus tenminste 162 stemmen) of in de Senaat een absolute meerder
heid van het aantal zittende leden" (dus tenminste 44 stemmen), dan moet 
de Raad heengaan. Is de meerderheid in de Volkerenkamer' echter kleiner 
dan heeft de Raad de keuze tussen heengaan of ontbinding van de Kamer. 
Bij ontbinding worden er binnen 40 dagen nieuwe verkiezingen gèhouden. 

De Senaat kan merkwaardigerwijs niet worden ontbonden. Waarschijn
lijk vindt dit mede zijn verklaring in een omissie bij de behandeling van 

\ het verdrag. Aanvankelijk was namelijk voorgesteld, de zittingstermijn 
van een senator te binden aan de zittingsduur van het nationale parlement, 
dat hem aangewezen had. In dát geval had een ontbinding van de Senaat ' 
inderdaad weinig zin: men zou bij een ontbinding waarschijnlijk een vol
komen gelijk college hebben zien terug komen. Nu is echter tenslotte de 
zittingsduur van alle senatoren op 5 jaren gefixeerd. Blijkbaar heeft men 
niet gevoeld, dat een ontbinding dan wel zin kan hebben. De mogelijk
heid bestaat immers, dat in de samenstelling der nationale parlementen 
ten gevolge van intussen gehouden verkiezingen groter of kleiner ver
andering is gekomen. Zulke veranderingen zouden dan wel terdege hun 
weerslag kunnen hebben op de samenstelling van een nieuwe Senaat. Hoe 
dit echter ook zij, wanneer in de Senaat een kleinere dan de absolute 
meerderheid van het aantal leden zich tegen de Raad uitspreekt, dan blijft 
aan de Raad slechts de keuze van heengaan of doormodderen. 

Opmerking verdient nog, dat de Senaat slechts in een bepaalde vorm 
een motie van wantrouwen tegen de "ministers" kan aannemen. Hij zal 
dit namelijk in die vorm moeten doen, dat hij een nieuwe voorzitter voor 
de Uitvoerende Raad aanwijst, d. w. z. hij mag zich niet beperken tot het 
negatieve onthouden van vertrouwen, maar moet ook, positief, aanwijzen, 
wie naar zijn mening méér dan de zittende voorzitter gequalificeerd zou 
zijn. Dat betekent een belangrijke rem op onberaden moties van wan-' 
trouwen: niet in de laatste plaats omdat men wel niet spoedig iemand 
zal vinden, die bereid is zich als "tegen-candidaat" beschikbaar te stellen; 
immers wanneer hij de absolute meerderheid niet haalt, dan staat hij 
"in het hemd". Hoe fraai het ook bedoeld is, het lijkt mij een procedure, 
waarvoor tweederangsfiguren zich eerder zullen laten gebruiken dan 
staatslieden van formaat. 

Een lid van de Uitvoerende Raad kan ook worden ontslagen door de 
voorzitter. Zulk een ontslag moet echter door het Parlement worden goed
gekeurd. Van een ontslag naar welgevallen is dus geen sprake. 

Van de Raad van Nationale Ministers behoeft niet veel te worden ge
zegd. Het is de vergadering van de zes ministers (voor buitenlandse zaken 
of voor Europese zaken), die moet optreden als toeziend voogd en stap
pen, waartegen de afzonderlijke staten bezwaar zouden hebben, moet 
weten tegen te houden. 

Het Hof van Justitie bestaat uit 15 rechters. Zij worden voor negen 
jaar benoemd en zijn onafzetbaar; alleen het Hof zelf kan tuchtmaatrege
len nemen tegen zijn leden, wanneer deze zich zouden misdragen. De 
benoeming geschiedt door de Uitvoerende Raad uit vanwege de deel-
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nemende staten voorgedragen candidaten. Om benoembaar te zijn is ver
eist, dat men tot de hoogste rechterlijke functies zou kunnen worden be- . 
noemd in zijn eigen land. Wanneer dus het Hof van de E.G.K.S. ook tot 
Hof van de nieuwe gemeenschap zou worden benoemd, dan werd de positie 
van onze landgenoot Serrarens, die thans in dat Hof zit, wel penibel I 

Waarschijnlijk, omdat de Politieke Gemeenschap voorshands nog niet 
veel meer zelf zal gaan doen, dan wat thans reeds aan E.G.K.S. en 
E.D.G. is toegedacht, heeft men bij de omschrijving van de bevoegd
heden van het Hof kennelijk vooral gedacht aan geschillen tussen de 
Gemeenschap en deelnemende staten of aan geschillen tussen staten onder
ling over de toepassing en uitlegging van het verdrag. Kennelijk omdat 
de gewone burger nog weinig in aanraking zal komen met de Europese 
Politieke Gemeenschap, heeft men er nog te weinig aan gedacht, dat ook 
hij wel eens behoefte zou kunnen hebben aan rechtsbescherming tegen 
deze nieuwe overheden - tenminste hij wordt nergens met name ge
noemd. In de verdragen voor de E.G.K.S. en E.D.G. is dat veel beter: 
daar hebben de burgers een rechtsbescherming, waar hier in Nederland 
menigeen jaloers op zou zijn. Maar het is toch de bedoeling, dat de 
Politieke Gemeenschap op den duur allerlei taken van Europees bestuur, 
op verkeers- en op economisch terrein krijgt! Daarvoor had men nu al 
de voorzieningen moeten treffen: het zou de verdere integratie én voor de 
burgers én voor de staten bepaald aantrekkelijker maken. Onder dit 
voorbehoud kan men zeggen, dat het Hof een zeer machtige positie krijgt: 
terwijl de Nederlandse rechter nooit de wetten mag toetsen aan de Grond
wet, heeft het Hof juist tot taak er telkens op toe te zien, dat ook het 
Parlement even goed als elk ander orgaan der Gemeenschap zich strikt 
aan het verdrag houdt. 

De Economische en Sociale Raad tenslotte is bedoeld als een adviserend 
lichaam, niet ongelijk aan de S.E.R., zoals wij die totnogtoe hier in 
Nederland kennen. Samenstelling, bevoegdheid en werkwijze zullen later 
bij wet van de Gemeenschap worden geregeld. Het verdrag bemoeit er 
zich niet mee. 

Thans iets over de bevoegdheden van de Gemeenschap en van haar 
verschillende instellingen. Terwijl het overzicht van die instellingen, dat 
zo juist werd gegeven, tamelijk imposant is, wordt hetgeen nu volgt wat 
minder indrukwekkend. 

Vooralsnog zullen namelijk de voornaamste bevoegdheden der Gemeen-
. schap die zijn, welke thans de E.G.K.S. reeds bezit of welke aan de 

E.D.G. zijn toegedacht. Het is namelijk de bedoeling, dat het nieuwe 
Parlement voortaan optreedt als Assemblée van deze beide organisaties. 
Dat als Hof van Justitie zal optreden het Hof van de Kofen- en Staal
Gemeenschap, dat ook al is bestemd het Hof te worden van de E.D.G. 
En de hoge autoriteit van de E.G.K.S. en het nog in te stellen commissa
riaat van de E.D.G. zullen op den duur - na een overgangsperiode -

, . geheel ondergeschikt worden aan de Europese Uitvoerende Raad. Ook 
de zes nationale ministers zullen er zich dan het hoofd niet meer over 
behoeven te breken of zij nu als orgaan van de E.G.K.S. dan wel als 
orgaan van de E.D.G. bijeen zijn, maar kunnen rustig doorpraten in het 
besef, dat zij steeds een orgaan der Europese Politieke Gemeenschap zijn. 

,. 
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Krachtens deze samensmelting kI-ijgt dus de Gemeenschap een aantal 
belangrijke bevoegdheden en 'Ook wanneer zij er niets bij zou krijgen, 
dan zou er toch al veel zijn gewonnen met de aldus bespaarde energie 
en met de beter verzekerde eenheid van beleid. Toch rijst uiteraard de 
vraag, of nu de Gemeenschap naast deze reeds bestaande supranationale 
tak~n nog nieuwe taken en vooral of zij ook nieuwe bevoegdheden krijgt. 
Immers alleen wanneer dat het geval is, wqrden de bevoegdheden der 
deelnemende staten effectief beperkt en ontwikkelt de gemeenschap zich 
meer en meer tot een werkelijke, federale staat. 

Die verdere ontwikkeling blijft echter nog maar bescheiden. De Uit
voerende Raad kan, hetzij eigener beweging, hetzij op aandrang van het 
Parlement, allerlei voorstellen doen aan deelnemende staten ter verwezen
lijking van de doelstelling der gemeenschap. Welk gevolg die staten àan 
zulke voorstellen zullen geven, bepalen zij echter nog in volkomen vrij
heid. Voortl$ wisselen de nationale ministers inlichtingen uit en proberen 
zoveel mogelijk ,één beleid te volgen in de buitenlandse politiek van hun 
respectieve staten. Er moet een procedure komen voor geregeld overleg. 
Men wil een regeling treffen om alle onderlinge geschillen op vreedzame 
wijze op te lossen, enz., enz. Erg ver gaat dit alles echter nog niet. Van 
een met gezág optreden tegen de deelnemende staten is weinig sprake. 
Men moet trachten hen te overreden. Lukt dat niet, dan houdt alles op. 
Wanneer dan ook gezegd wordt dat de Uitvoerende Raad internationale 
verdragen en overeenkomsten kan afsluiten, dan moet men zich daarvan 
niet de voorstelling maken alsof de Raad langs die weg nu maar aan 
andere dan aan deelnemende staten van allerlei· beloven kan en op die 
manier deze staten tot onverwachte zaken zou kunnen verplichten 6). 

Vandáár waarschijnlijk, dat voor al die verdragen of overeenkomsten 
zelfs niet de goedkeuring van of ook maar een kennisgeving aan het 
Parlement is vereist. Men heeft kennelijk aan niet zeer belangrijke over
eenkomsten gedacht. Toch zou zulk een algemene regel van goedkeuring 
of kennisgeving - vooral met het oog op de toekomst, wanneer deze 
bevoegdheid wél belangrijk worden kan - geen overbodige weelde -zijn 
geweest. 

Eén punt verdient echter een meer bijzondere bespreking: de bevoeg<;l
heden van de gemeenschap teneinde een gemeenschappelijke markt tot 
stand te brengen en Europa tot één economisch gebied te maken, waar 
vrij verkeer van goederen, geld en personen mogelijk is. Ook in dat 
opzièht krijgt de Gemeenschap niet aanstonds gezagsbevoegdheden. Pas 
één jaar na het totstandkomen van het verdrag kunnen de eerste wetten 
tot stand komen. Het initiatief ligt dan bij de Uitvoerende Raad. Deze 
zendt zijn ontwerpen aan de Raad van Nationale Ministers, die daarover 
eenstemmig moeten besluiten en zelfs kunnen uitmaken, dat zij eerst 
zullen beslissen na overleg met hun nationale parlementen. Pas wanneer 
die eenstemmigheid is bereikt, gaan ,de ontwerpen naar het Parlement, 
dat deze moet goedkeuren. Men lette op het laatste woord: daarmede is 
vastgelegd, dat de Kamers geen amendementen kunnen aanbrengen, maar 
de voorstellen in hun geheel moeten aannemen of verwerpen. Dit is dus 

6) Wél belangrijk zijn de verdragen, welke de E.G.K.S. en de E.D.G. kunnen 
sluiten. Voor het sluiten van deze verdragen is dan ook een heel wat omslachtiger 
procedure voorgeschreven. Dat voorschrift geldt ook voor de nieuwe Gemeenschap, 
voor zover deze in de plaats van de oude organisaties treedt. 
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nog wel een zeer voorzichtige procedure, waarbij de nadruk meer ligt 
op de wilsovereenstemming der verscheidene staten, dan op de instemming 
van de federale organen. Men zou bijna zeggen: ze kunnen nog wèl zo 
vlug een nieuw verdrag sluiten. 

Deze omslachtige en zware procedure wordt echter als er opnieuw vijf 
jaar zijn verlopen, dus wanneer men enigszins aan elkaar is gewend, 
door een vlottere dito vervangen. Dan vervalt namelijk het vereiste van 
eenstemigheid voor de Raad van Nationale Ministers (wanneer er daar 
4 stemrpen vóór zijn, gaat de zaak door). Daartegenover worden dan 
tweeDÎeuwe waarborgen van kracht: . 

a. het vereiste, dat de Kamers van het Parlement hun goedkeuring 
(N.B.) slechts met een meerderheid van 2/3 kunnen geven, en 

b. de gelegenheid voor iedere staat om bij een daartoe bijzonderlijk 
ingesteld scheidsgerecht of bij het Hof van Justitie tegen de nieuwe 
maatregel in beroep te gaan op die grond, dat daardoor ernstige of duur
zame moeilijkheden voor zijn eigen volkshuishouding ontstaan of dreigen 
te ontstaan. In dat laatste geval kan het Hof dan de uitvoering van de 
maatregel schorsen en een nieuwe beslissing van het Parlement bevelen. 

Tot zover over de bevoegdheden van de Gemeenschap. Willen de deel
nemende staten of wil de Gemeenschap zelf die bevoegdheden uitbreiden, 
dan is de weg daartoe gelegen in een wijziging van het verdrag. Men 
vindt daartoe aan het slot een uitvoerige regeling, die ik hier nu niet in 
haar geheel kan uiteenzetten. Het is voldoende vast te stellen, dat deze 
bepalingen genoegzame waarborg scheppen, dat zulk een wijziging of 
uitbreiding van de gezagsbevoegdheden der Gemeenschap niet tegen de 
zin van een der deelnemende staten mogelijk is. 

Wat de bevoegdheden der instellingen van de Gemeenschap ten opzichte 
van elkaar betreft worde volstaan met een korte bespreking van de tot
standkoming van wetten en van die der begroting. -

Wetten van de Gemeenschap komen tot stand op initiatief van de Uit
voerende Raad of van leden van het Parlement. Neemt de Raad het 
initiatief, dan is er schijnbaar niets, dat hem behoeft te verhinderen zich 
eerst tot de Senaat en vervolgens tot de Volkerenkamer te wenden. Het 
ontwerp-verdrag schrijft slechts voor, dat de behandeling achtereenvolgens 
door beide Kamers moet plaats vinden: een gelijktijdige indiening bij 
beide is dus niet geoorloofd. Neemt een parlementslid het initiatief, dan 
wordt het ontwerp uiteraard eerst behandeld in de Kamer, waarvan hij 
deel uitmaakt. 

In beide Kamers bezitten de leden het recht van amendement. Over 
de vraag, wat er dient te geschieden, wanneer de laatstbehandelde Kamer 
amendementen aanneemt, welke in de andêre Kamer zijn afgekeurd (of 
zelfs weer iaken schrapt, die haar zuster er juist in had gebracht ), wordt 
niet geheel duidelijk. Hieruit kunnen in de practijk nog wel eens ernstige 
. moeilijkheden en ontstemmingen voortvloeien. 

Een wet kan in elk der Kamers slechts aangenomen worden met de 
meerderheid van de zittende leden 7). In hoeverre dit voorschrift ook moet 

7) Geheel helder is het verdrag in deze niet. Het spreekt van "à majorité simple des 
membres qui la (n.l. de Kamer) composent". Nu heeft majorité simple in de wandelin~ 
de betekenis van .. relatieve meerderheid". Maar wat kan men anders stemmen dan 
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worden geacht te gelden voor het aannemen van amendementen, valt nog 
af te wachten. Zou dat niet het geval zijn, dan moet men op allerlei 
tamelijk zonderlinge situaties verdacht zijn. 

Is het ontwerp van wet eenmaal in beide Kamers aanvaard, dan kan 
Y-i der leden van de Senaat nog. een tweede behandeling vragen. Deze 
heeft dan in beide Kamers plaats, zodat men op eventuele tegenstrijdig
heden en oneffenheden nog kan terugkomen. Wellicht heeft men gemeend 
op deze wijze de moeilijkheden op te heffen, welke, naar zoëven werd 
opgemerkt, uit de toekenning van het recht van amendement aan beide 
Kamers kunnen voortvloeien. Indien die veronderstelling juist is, dan 
is men echter te optimistisch geweest. Immers ook bij de tweede lezing 
kan men van beide zijden nog nieuwe amendementen aanbrengen en deze 
kUnnen dan tot nieuwe moeilijkheden leiden. 

Is het ontwerp beide Kamers eenmaal gepasseerd, dan wordt het door 
de voorzitter van de Uitvoerende Raad als wet afgekondigd. Een bekrach
tiging door die voorzitter of door de Raad is niet nodig. Evenmin bezit 
de "uitvoerende macht" een recht van veto. Het enige wat de voorzitter 
van de Uitvoerende Raad kan doen, is binnen acht dagen-. na de aan
vaarding van het ontwerp door het Parlement een verzoek indienen om 
de zaak nog eens opnieuw te bezien. Zulk een verzoek zal wel vergezeld 
gaan van een memorie van bezwaren, maar wanneer het Parlement voet 
bij stuk houdt, dan is er geen tegenhouden aan. Zelfs een versterkte 
meerderheid is voor het passeren van de bezwaren van de voorzitter niet 
vereist. Meent de Uitvoerende Raad, dat het Parlement door de wijze 
waarop het van zijn rechten van initiatief of van amendement gebruik 
heeft gemaakt, beslist over de schreef is gegaan en b.v. de bevoegdheden 
der Gemeenschap heeft overschreden of de tekst van het verdrag heeft 
geschonden, dan staat slechts het middel open, daarover een beslissing 
te vragen van het Hof van Justitie. 

Aan hen, wie de kwestie interesseert, worde nog meegedeeld, dat het 
verdrag een zeer grote vrijheid schijnt te laten in de bepaling, wat men 
bij de wet zelf wil regelen en· wat men aan de Uitvoerende Raad zal 
delegeren. Algemene maatregelen van bestuur, om nu de Nederlandse 
term maar te kiezen, behoeven niet op een uitdrukkelijke opdracht van de 
wetgever te berusten~ Het verdrag kiest het o. a. in Frankrijk aangehangèn 
stdsel en kent aan de Uitvoerende Raad de bevoegdheid toe de regle
menten te maken, welke ter uitvoering van een wet nodig mochten zijn. 
Wetten zowel als reglementen kunnen voor hun uitvoering en toepassing 
de medewerking van de nationale overheden inroepen, welke gehouden 
zijn die medewerking te verlenen. Een sanctie op die verplichting, zoals 
wij die b.v. in de gemeentewet (art. 311) vinden, zoekt men in het verdrag 
begrijpelijkerwijs tevergeefs. -

Tenslotte iets over de financiën van de Gemeenschap. De begroting, 
welke de middelen en de uitgaven behoort te omvatten, wordt jaarlijks 
vastgesteld in d~ vormen, welke bij wet zullen worden bepaald. Deze wet 
regelt tevens het toezicht op de naleving der begroting. Het ontwerp 

ja of neen? Of moet ook rekening worden gehouden met de leden, die niet aan de 
stemming deelnemen? Dan gaat de toevoeging "des membres qui la composent" iets 
beduiden, n.l. dat het aantal ja-stemmen dat der afwezigen moet overtreffen. Helemaal 
helder is de zaak niet I 
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der begroting wordt door de Uitvoerende Raad bij het Parlement in
gediend. Dit kan te dezen aanzien zijn recht van amendement alleen in 
zoverre uitoefenen, dat daardoor het totale begrotingsbedrag niet wordt 
verhoogd. Is de begroting niet tijdig aanvaard, dan wordt elk J<wartaal 
aan de Uitvoerende Raad een vierde deel van het bedrag der vooraf
gaande begroting beschikbaar gesteld. 

De middelen der Gemeenschap vallen uiteen in bijdragen van de deel
neme& staten, en belastingen en retributies. In beginsel bezit de Gemeen
schap de volle vrijheid tot het heffen van belastingen. Men heeft er van 
afgezien haar een beperkt belastinggebied toe te kennen, b.v. door aan 
te wijzen op welke grondslagen en volgens welk percentage belasting 
zou mogen worden geheven. Dit was nog wel gebeurd bij de Gemeen
schap voor Kolen en Staal. Nu laat men elke beperking vallen en geeft 
daarmede een bevoegdheid van de allereerste orde aan de Gemeenschap 
in handen. Evenwel... een belastingwet kan alleen tot stand komen op 
voorstel van de Uitvoerende Raad. Zijn ontwerp moet dan met algemene 
stemmen worden aanvaard door de Raad van Europese Ministers, d. w. z. 
men moet tot een vorm komen, waar alle regeringen achter staan. Dit 
ontwerp gaat dan naar het Parlement ter goedkeuring, d. w. z. dit kan 
er alleen ja of neen op zeggen en heeft geen recht van amendement. Waar 
het -zwaartepunt van de behandeling zozeer bij de afzonderlijke staten 
ligt, daar behoeft men tegen verlening van deze vérgaande bevoegdheid 
geen bezwaar te maken. 

Overziet men het gehele verdrag, dan kan men zijn bewondering moei
lijk onderdrukken voor de daarmede geleverde intellectuele prestatie_ Men 
moet de krachtsinspanning, nodig om in zes maanden een goed sluitende 
regeling door een zo heterogeen en lastig gezelschap als de Straatsburgse 
vergadering te doen opstellen en aanvaarden, niet onderschatten. Na alle 
gepraat over een Europese samenwerking, een Europees parlement en een 
Europese constitutie ligt er thans een gedetailleerd plan op tafel. N atuur
lijk wordt dat plan niet aanvaard in de vorm, waarin het daar ligt, maar 
men heeft nu niet alleen iets waaraan men de gedachten kan _ bepalen, 
maar ook een stevig uitgangspunt voor verder overleg. 

Het zou daarom onjuist en onrechtvaardig zijn al te lang stil te staan 
bij allerlei detailvragen. Ook al zou daarover - zoals in het voorgaande 
is getracht duidelijk te maken - nog veel en lang te debatteren zijn, 
het gaat er thans om tot een algemeen oordeel over het geleverde te 
komen. Daartoe moet men achter de verschillende bepalingen doortasten 
naar het uitgangspunt, dat aan het geheel ten grondslag ligt. Dat 
uitgangspunt vindt men ook zonder een diepgaand wijsgerig of sociolo
gisch onderzoek: het is gelegen in het aangehaalde art. 38 van get 
E.D.G.-verdrag. Aan de vergadering ad hoc en aan haar commissies, 
was de marsroute voorgeschreven door de in dat artikel neergelegde voor
waarden: democratische samenstelling, twee-kamer-stelsel en scheiding der 
machten. Dàar heeft zij zich loyaal aan gehouden. Fundamentele be
zwaren tegen haar arbeid zijn dan ook voor een groot deel terug te voeren 
tot een al te getrouw vasthouden aan art. 38 E.D.G.-verdrag. Want er zijn 
vooral drie grote bezwaren: de samenstelling van de Volkerenkamer, de 
opeenstapeling van Volkerenkamer, Senaat en Raad van Nationale Minis-
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ters en de regeling van de verhouding tussen Parlement en Uitvoerende 
Raad. 

Het is wel te begrijpen, dat een college bestaande uit parlementariërs, 
zeer toegankelijk is voor de gedachte, dat de inrichting van een Europees 
parlement een ontzaggelijke stap betekent in de richting van een Europese 
integratie. In praat-colleges als de Raad van Europa en ook het Kolen
en Staalparlement moet menig parlementariër, die in zijn eigen land een 
persoon van groot gewicht is, zich hebben gevoeld als een vis op het 
droge. Geen wonder, dat men reikhakend heeft qitgezien naar een echt 
parlement en naar echte verkiezingen (N.B. politici kunnen over ver
kiezingen wel eens lelijk doen, maar deze vormen toch een onmisbaar 
element van hun bestaan: hun positie en hun invloed vinden hun basis 
juist in het verkozen zijn). 

Het maakt echter de indruk, dat men iets te weinig oog heeft gehad 
voor het feit dat verkiezingen slechts zin hebben, wanneer er een tot 
zekere rijpheid gekomen electoraat is en een gemeenschappelijke publieke 
opinie. En een parlement heeft aan grote bevoegdheden en een machtige 
positie niet genoeg, wanneer er geen werkzaamheden zijn, waar men nu 
eens waarlijk de tanden in kan zetten. 

Hier nu ligt juist het grote bezwaar. Er is nog geen Europees electo
raat. Men heeft Franse kiezers en Duitse kiezers, Italiaanse kiezers en 
Nèderlandse kiezers, maar Europese kiezers zijn er nog niet of weinig. 
In ieder land zal men de verkiezingsstrijd voeren over nationale vragen 
en langs de nationale scheidslijnen. Men kan natuurlijk wel een Europese 
socialistische of christen-democratische partij gaan oprichten, maar in 
Nederland stemt men op die Europese socialisten, omdat het de leiders 
van de P.v.d.A. zijn en op de christen-democraat stemt men, omdat het 
een K.V.P.-er of een A.R. is. Zoals wij bij ons reeds het verschijnsel 
kennen, dat de gemeenteraads- en de Statenverkiezingen door de lands
politiek worden beheerst, zo zullen wij dat ook zien bij de Europese ver
kiezingen. 

En waarom? 
Omdat die Europese Gemeenschap nog niet van voldoende belang is -

zo goed als de grond voor het z.g. "verpolitiseren" der gemeenteraads
en der Staten-verkiezingen is gelegen in het niet méér van voldoende be
lang zijn van de gemeente en de provincie. Men begrijpe mij goed: ik 
ontken niet dat gemeente en provincie nog een zeer belangrijke rol spelen 
- evenmin als ik wil ontkennen, dat die Europese Gemeenschap van uit
nemend belang is. Maar naar beneden èn van boven domineert de natio
nale zaak. Op het nationale vlak ~ dat heeft de gemiddelde kiezer heel 
goed door - wordt over zijn wel en wee in de eerste plaats beslist. Daar
om stelt hij er belang in, wie er in de Tweede Kamer komen en daarom 
kent hij de hoofdrolspelers in het parlementaire drama zo niet van gezicht, 
dan van naam. V raag hem echter niet, wie er in de gemeenteraad zitten. 
Vooral in de grotere gemeenten weet de man-op-straat daar weinig van. 
En zijn belangstelling voor de vraag, wie er in de Staten komen, is nog 
veel geringer. Zo zal het ook gaan met de Europese verkiezingen. 

Want hoe belangrijk ook de Europese Gemeenschap wezen moge, voor
alsnog is er voor het Europese Parlement weinig werk aan de winkel. 
Men kent wel wetgevende bevoegdheid toe, maar het aantal wetten, dat 
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vastgesteld zou kUlmen worden, blijft voorshands slechts beperkt en weinig 
ingrijpend. Wanneer er werkelijk belangrijke zaken aan de orde zijn: uit
breiding van de bevoegdheid der Gemeenschap, hervorming van haar in
richting, heffing van belastingen, dan treft men telkens de bepaling aan, 
dat de Raad van Nationale Ministers dat bekokstooft en dat het Parlement 
alleen ja of neen mag zeggen. Als men trouw zijn Kamerstukken leest en . 
voortdurend oplet, dan kan men eens een verstandige vraag stellen of 
een dreigende interpellatiè houden, maar dat blijft klein werk. En het 
kabinet zit zo vast als een muur - de gekozen Kamer kan het alleen 
met 3/5 meerderheid wegzenden. 

Dit is parlementair werk, waarin geen "muziek" zit. Wat hier aan 
de orde komt, dat krijgt men niet voor het electorale voetlicht. Zo ont
staat een vicieuze cirkel. Omdat het werk niet belangrijk is, kan het 
Parlement niet tot een werkelijke Volkerenkamer worden en omdat het 
geen machtige publieke opinie achter zich heeft, wordt het in het bestel 
der Gemeenschap niet al te serieus genomen en wat klein gehouden. Om \ 
het korter te zeggen: dit dreigt een ietwat lege vertoning te worden. 

Vertoning I Daar zit het gevaar. Elk parlement is in zekere zin een 
vertoning: representatie betekent letterlijk niet anders dan: vertoning, 
verbeelding. Een parlement is een platform, waarop met een behoorlijke 
dosis dramatisch vermogen het stuk van de politieke strijd wordt op
gevoèrd. Door die opvoering wordt het publiek voorgelicht, wat er aan _ 
de hand is en iedere medespeler heeft de neiging daarbij een succes rol te 
spelen. 'Zó vormt en beïnvloedt men de publieke opinie. Er is echter 
altijd het gevaar, dat er in de toneelgroep "De Parlementaire Spelers" 
lieden voorkomen, die zich van het stuk niets meer aantrekken en onver
bloemd op het publiek gaan spelen. Tegen zulke excessen bestaat· maar 
één rem: de ernst van het opgevoerde stuk. Het gaat op dit toneel om de 
hoogste belangen en men draagt er zeet ernstige verantwoordelijkheden. 
Het werk, dat gedaan moet worden. bevordert de eenheid en het oprechte 
samenwerken. Het grote belang van dat werk voorkomt als regel wel, 
dat men alleen maar gaat vragen, wat het publiek nu eens graag hoort. 
Maar die rem is bij het Europese Parlement nog in onvoldoende mate 
aanwezig. Er is nog geen zwaarbeladen agenda, die moet worden afge
werkt; er zijn nog geen beslissingen, die het wel· en wee van grote 
groepen diep beroeren. De parlementaire molen tl:1aalt nog leeg en dat 
brengt in de verleiding de wieken eens extra snel door de wind te laten 
jagen, opdat ieder toch zien zal, dat dáár zulk belangrijk werk wordt 
gedaan. 
. Er wordt telkens weer op gehamerd, dat directe verkiezingen zo nuttig 

kunnen zijn om de aandacht der bevolking bij de Europese zaak te 
bepalen en dat zulk een verkozen Europees parlement een belangrijke 
psychologische bijdrage kan leveren tot de versterking van het saam
horigheidsgevoel. Die redenering faalt. Er is geen waarborg, dat het Euro
pese parlement zich op verantwoorde wijze aan de aandacht van hët 
publiek zal opdringen; integendeel, het gevaar bestaat, dat men, omdat 
er nog weinig essentiële belangen bij betrokken zijn, die essentiële be
langen zal gaan fingeren en in de zuivere demagogie belandt. Dan heeft 
men de aandacht, inderdaad I Maar men onderschat het publiek, wanneer 
men meent die aandacht te kunnen behouden. 'Het heeft'het heel snel door, 

--">.. 
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wanneer het parlementaire spel geen serieus werk is.. Komt het tot die 
conclusie, dan keert het zich met een schouderophalen af. Dan zijn wij 
veel verder van huis, want een in discrediet geraakte reputatie bouwt 

, men heel moeilijk weer op. 
En wat staat ons bij zulk een onbelangrijke verkozen Kamer te wach

ten? In landen met een hecht partijenstelsel, zoals Nederland, zorgen de 
nationale partijen dan .nog wel, dat er competente figuren worden afge
vaardigd. Maar lang niet alle deelnemende landen kennen stevige natio
nale partijen. Het gevaar is groot, dat vanuit die landen dan allerlei plaat
selijke grootheden of erger worden afgevaardigd, waarmede weinig of 
niets te beginnen is.· 

Het lijkt mij dan ook, dat de gedachte aan een direct verkozen volkeren
kamer prematuur is. Pas wanneer de Europese Gemeenschap tot een 
zekere wasdom is gekomen en wanneer de burgerij haar invloed in het 
dagelijks leven onmiskenbaar begint te bespeuren, is het moment voor 
directe verkiezingen gekomen. Dan kunnen zij een zeer weldadige invloed 
hebben en dragen zij wellicht vrucht in een versterkt saamhorigheids
gevoel. Dan ontstaat er ook een basis voor Europe,se partijen. Maar 
eerst: werk! m. a. w. uitbreiding van de bevoegdheden vooral op econo
misch terrein. 

Men kan zich, wanneer men dé zaak nog eens overziet, niet onttrekken 
aan een vergelijking. Tussen de stukken van de vergadering ad hoc vindt 
men ook een motie, waarin de regeringen der deelnemende landen worden . 
uitgenodigd "de afgifte van dezelfde postzegels voor de zes landen onder 
het oog te zien." Een verstandig mens zal vragen: wat wil men, zolang 
de munteenheden niet gelijk zijn? Zolang kan er immers van dezelfde post
zegels geen sprake zijn? Begin dus eerst eens aan het reële, de munt
eenheid. Dan komt die postzegelkwestie vanzelf. Kennelijk heeft men 
zich ook hier weer op het psychologisch effect verkeken. Maar al zulke 
psychologische foefjes hebben alleen maar een duurzaam effect, wanneer 
de feiten eraan beantwoorden. Zoals het met die postzegels is, zo is het ook 
met de directe verkiezingen. . 

Nu was er - dat dient men wel te bedenken - nóg een klemmende 
reden om de Volkerenkamer op de grondslag van directe verkiezingen 
samen te stellen. Het reeds vaak genoemde art. 38 van het E.D.G. ver
drag vraagt een twee-kamer-stelsel. Waar er nu twee Kamers van het Par
lement moesten zijn lag het voor de hand te trachten, ook enige verschillen 
tussen beide Kamers te maken, zodat het geen doublures worden. En als 
principe van het verschil lag het voor de hand te kiezen een onderscheid 
tussen de éne Kamer die meer de verscheidenheid representeert, en de 
andere Kamer, die de eenheid verbeeldt: Zo is het ook in het Congres 
van de Verenigde Staten van N.-Amerika en in de meeste parlementen 
van andere federale staatsconstructies . .verschil is vooral in drieërlei op
zich mogelijk. Het kan worden gezocht in de bevoegdheden der resp. 
Kamers, in de wijze waarop hun leden worden aangewezen, of in de 
samenstelling zelf. 

Verschil tussen de bevoegdheden van de Senaat en de Volkerenkamer 
is er nauwelijks. Een toestand als in de V.S., waar de Senaat machtiger 
is dan het Huis van Afgevaardigden, heeft men kennelijk niet gewild. De 
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gedachte aan een sterke Senaat ligt de West-Europese politici, die allen 
uit eenheidsstaten komen, waar men juist in de laatste halve eeuw heeft 
getracht de Senaten af te schaffen of bij de direct verkozen Kamer achter 
te stellen, nu eenmaal niet erg. Zo is er als voornaamste verschil gebleven, 
dat de Senaat alléén de voorzitter van de Uitvoerende Raad aanwijst -
maar deze moet dan toch voor zijn kabinet het vertrouwen der beide 
Kamers zien te winnen. 

Ook in de samenstelling is er niet veel verschil. In de V.S. en in ette
lijke andere federaties kent men het systeem, dat in de Senaat elke deel
staat door een gelijk aantal senatoren is vertegenwoordigd (in de V. S. 
ieder 2 leden), terwijl in de andere Kamer iedere staat naar zijn be
volkingsgrootte is gerepresenteerd. Ook daar heeft men niet aan gewild, 
hoewel bepaalde Belgische en Nederlandse leden sterk hebben gepleit voor 
de gedachte, dat iedere deelnemende staat in de Senaat door een gelijk 
aantal senatoren moet zijn vertegenwoordigd. 

Zoals hierboven is meegedeeld, zijn de krachtsverhoudingen in beide 
Kamers precies gelijk. In de Volkerenkamer hebben België en Nederland 
30 leden, in de Senaat 10. Zo hebben Duitsland, Frankrijk en Italië in 
de Kamer ieder 63 leden (alleen Frankrijk: 70) en in de Senaat 21 leden. 
De Senaat omvat dus één derde van het aantal leden der Volkerenkamer, 
maar de verhoudingen blijven gelijk. Er is geen verschil in samenstelling. 
Hier wreekt zich mede het feit, dat "Klein-Europa" maar 6 staten omvat. 
Wanneer een federatie .J.3 of 48 grotere en kleinere staten kent, dan is 
het in de practijk beter te verdragen, dat allen in de éne Kamer gelijke 
stem en in de andere volstrekt ongelijke stem hebben. Bij een klein getal 
als zes tellen de stemmen veel zwaarder. 

Zo heeft men dan tenslotte het verschil in functies tussen beide Kamers 
belichaamd in de manier, waarop de leden worden aangewezen. Op de 
keper beschouwd is dat de minst doelmatige oplossing, want het staat nog 
te bezien, of er langs die weg inderdaad belangrijke verschillen zullen 
ontstaan. Het is niet onmogelijk, dat, evenals bij onze Tweede en Eerste 
Kamer het geval is, de politieke samenstelling nauwelijks zal verschillen. " 
Vooral ook omdat er in de zittingsduur van senatoren en afgevaardigden 
geen onderscheid is: zij is voor beiden vijf jaar. 

Ijeeft onder zulke omstandigheden een twee-kamer-stelsel wel veel zin? 
Eerlijk gezegd betwijfel ik het. Het is natuurlijk prachtig als alles twee 
maal bezien wordt, maar het heeft ook zijn bezwaren van traagheid, enz. 
Vooral omdat beide Kamers even machtig zijn en beide het recht van 
amendement hebben. De werkelijke zin, die het stelsel hebben moest -
bescherming van de verscheidenheid en waarborgen van de positie der 
deelstaten - ontbeert het te enenmale. Die zin behoeft het trouwens 
niet meer te hebben. Want in wezen kent het verdrag niet een twee-, 
maar een drie-kamer-stelsel. Immers, naast Senaat en Volkerenkamer kent 
men ook nog de Raad van Nationale Ministers, een college dat eigen
lijk nog veel machtiger is dan de beide Kamers. Veel meer dan de Senaat 
heeft die Raad van Nationale Ministers de taak voor de belangen der 
deelnemende staten op te komen. 

Zo rijst vanzelf de vraag, of het niet veel reëler is om voorlopig van 
een twee-kamer-stelsel af te zien en een' Parlement van één Kamer in 
te stellen. Aan die Kamer kan men dan alle bevoegdheden geven van de 
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Senaat. Men kan haar samenstellen als de Senaat (men kan haar natuur
lijk ook groter màken; 10 N ederl!lnders is wat weinig, er zijn er nog wel 
meer die graag naar Straatsburg willen en die daar ongetwijfeld een 
sieraad voor het Europese Parlement zouden zijn), maar de flUlctie van 
statenvertegenwoordiging late men rustig aan de Raad van Nationale 
Ministérs over. 

Deze constructie heeft de elementen in zich om tot een volledig twee
kamer-stelsel uit te groeien. Op de duur zal men - als het goed is -
van de getrapte verkiezingen voor het Parlement moeten overgaan op 
directe verkiezing. Op de duur zal men ook de Raad van Natioriale Minis· 
ters willen hervormen, zodat het een college van vaste vertegenwoordigers 
wordt. De volgende stap is dan, dat men het verbiedt ruggespraak te 
plegen. En onderwijl is dan wellicht ook het vereiste van eenstemmigheid 
der deelnemende staten tot een aantal essentiële gevallen beperkt of tot 
het vereiste ener twee-derde-meerderheid verzwakt. Het zou aanvankelijk 
zeker de indruk maken van een nog onvoldragen organisatie. Maar dat 
is juist een voordeel. De geprojecteerde gemeenschap is ook nog heel 
onvoldragen. Zij moet nog groeien en zich ontwikkelen. In welke richting, 
valt nog maar ten dele te zeggen; dat zal de tijd moeten leren. Daarom 
juist heeft het iets aantrekkelijks ook maar met een wat bescheiden en 
onvolkomen organisatie aan te vangen. 

Een organisatie, die zó niet blijven kan - maar waárvan de tijd moet 
leren, hoe en tegen welk tijdstip zij tot volle omvang moet uitgroeien. 
Het perfecte Parlement op papier staat daar nu al kant en klaar -
maar het is een vooruitgrijpen op de toekomst. Men .tone zich iets meer 
meester in de beperking. 

Tenslotte de scheiding der machten. Dit leerstuk heeft op onderscheidene 
punten de verhouding van Uitvoerende Raad en Parlement zeer duidelijk 
beïnvloed. Bijvoorbeeld doordat in de wetgeving het laatste woord aan 
het Parlement is gelaten, dat kennelijk als corps législatif is beschouwd. 
Nu kan men er vrede mee heben, dat de Uitvoerende Raad geen recht 
van veto meer heeft ten aanzien van wetsvoorstellen, die hijzelf bij het 
Parlement aanhangig heeft gemaakt. Men mag immers veronderstellen, 
dat de Raad, zolang de parlementaire behandeling niet is beëindigd, toch 
wel de bevoegdheid zal behouden zijn voorstellen alsnog in te trekken 
(b.v. omdat de Kamers er door amendering ongewenste veranderingen 
in gaan aanbrengen). Maar wanneer het initiatief van een parlementslid 
uitgaat, dan bezit de Raad geen enkel middel om een onverantwoorde 
maatregel tegen te houden. Vanuit de leer van de scheiding der machten 
is dat consequent gedacht. Het is alleen zo jammer, dat de ervaring 
heeft geleerd, dat het ernstige bezwaren oplevert die leer te handhaven: 
het openbaar belang is er niet mee gediend, wanneer wetgevend lichaam 
en . uitvoerende macht los en onverbonden naast elkaar staan. Samen
werking is beter. Vandaar dat een veto voor uit parlementair initiatief op
gekomen wetsontwerpen zeer gewenst zou zijn. 

Dit strak aan de leer van de machtenscheiding vasthouden, verbaast te 
eerder, omdat de vergadering die leer in een ander opzicht resoluut over 
boord heeft gezet. Ik bedoel de voorschriften die tussen Uitvoerende Raad 
en Parlement een voortdurende vertrouwensband willen scheppen: het 
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vereiste van een investituûr door beide Kamers van het nieuwe "kabinet"; 
de mogelijkheid van een motie van afkeuring; het voorschrift dat het 
ontslag van "ministers" door het Parlement moet worden bekrachtigd. 
Hier is men op een totaal ander spoor dan dat van de scheiding der 
machten. Hier wordt ervan uitgegaan, dat de Uitvoerende Raad, per slot 
toch niet anders is dan dienaar, uitvoerder van de wensen van het de 
volken en staten vertegenwoordigende en daarom het hoogste gezag 
oefenende Parlement. 

Is dit enkel maar een onbegrijpelijke tweeslachtigheid? Ik waag dat 
te betwijfelen. De leer van de scheiding der machten is in de practijk van 
verschillende West-Europese landen gedenatureerd tot een soort souverei
niteit van het parlement. Dat heeft de naarste gevolgen voor een gezond 
en daadkrachtig staatsbestel. Een parlement is immers niet meer dan een 
vergadering van heterogene groepen en personen - niet in staat op het 
juiste moment tot daden te komen en in de behoefte aan een vaste leiding 
en regering te voorzien. 

Ook te onzent heeft de scheiding der machten plaats gemaakt voor een 
parlementair stelsel. Maar - mede door het feit, dat wij een monarchie 
kennen - heeft de regering voldoende gezag behouden om haar zelf
standigheid tegenover het parlement te handhaven. Dat is een niet te 
onderschatten zegen. 

In de thans ontworpen Europese federale structuur missen wij het 
gemeenschappelijk element, dat aan een regering die steun kan geven, 
welke de Kroon er bij ons aan verleende. Dát maakt de positie van het 
Europese kabinet van de aanvang af zwakker. Maar dat moet juist een 
reden zijn, niet om het kabinet al te veel aan het vertrouwen der Kamers 
te binden, maar om het een tamelijk grote zelfstandigheid te waarborgen. 
De zelfbewuste parlementariërs, met wie dat kabinet te maken krijgt, 
hebben maar heel weinig nodig om zich terdege te laten gelden. Wanneer 
het verdrag daartegen geen bescherming biedt, b.v. door een veel verder 
gaande bevoegdheid tot ontbinding, door een recht van veto, door schrap
ping van een paar invéstituren, en door niet zo veel aan het reglement 
van orde der Kamers over te laten, dan ontvalt aan" de prille Europese, 
Gemeenschap, wat zij het meest behoeft: een vaste leiding - anders' 
gezegd: een Overheid - een Europees gezag. 

Tenslotte wil ik gaarne duidelijk uitspreken, dat de hier aangevoerde 
bezwaren moeten worden gezien als een bewijs van insteming met het 
streven naar Europese integratie. Wanneer men verwacht, dat daar toch 
niet veel van komt, dan behoeft men tegen het thans ontworpen verdrag 
geen bezwaar te maken, want al de door mij aangewezen gebreken hebben 
dit gemeen, dat zij pas goed voelbaar worden in een Gemeenschap, die iets 
gaat doen en die wat meer is dan een wat deftig opgetuigde instantie van 
overleg en beraad. Juist omdat dit streven serieus is en in een levens
behoefte van West-Europa tracht te voorzien, moeten de voorstellen zo 
nauwkeurig worden bezien. Het is er vér vandaan, dat deze voorstellen 
zomaar tot een de staten bindend verdrag kunnen worden verheven. Maar 
zij vormen een belangrijke bijdrage tot de voorarbeid en aan die voor
arbeid moet ook van onze zijde met grote energie en met veel belangstel
ling worden meegewerkt. 
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Over de vraag, of de levens- en wereldbeschouwing van de onder
zoeker invloed heeft en behoort te hebben op de wetenschap der economie 
die hij opbouwt, bestaat nog weinig eenstemmigheid. Mede in dit ver
band is het van belang, opnieuw kennis te nemen van de economische 
geschriften van Prof. Mr P. A. Diepenhorst, aan wiens gedachtenis dit 
artikel zij gewijd 1). Daarbij mag niet worden voorbijgezien aan het feit, 
dat Diepenhorst wel de eerste (en lange tijd de enige) was in de kring der 
Reformatie, die stelselmatig kon arbeiden aan het vraagstuk der betrek
king tussen de Calvinistische levens- en wereldbeschouwing en de weten
schap der economie, maar dat hem niet de gelegenheid was gegund, zich 
ongestoord aan deze arbeid te geven, immers hij doceerde ook andere 
vakken, hij publiceerde ook buiten het st~ict-economische terrein, op hem 
werd een beroep gedaan voor veelzijdige en omvangrijke diensten op het 
gebied van maatschappelijke practijk en staatkundige politiek. In dit artikel 
wordt uitsluitend de aandacht gevestigd op hetgeen Diepenhorst heeft be
tekend voor de ontwikkeling van de wetenschap der economie. 

Er behoeft geen twijfel over te bestaan, dat Diepenhorst zich ván 
meet af aan tot taak stelde, het Reformatorisch beginsel ten grondslag 
te leggen aan zijn wetenschappelijke arbeid. Hij verwierp de dwaling, 
dat het aanvaarden van een vast, wereldbeschouwelijk beginsel de mis
kenning van alle maatschappelijke ontwikkeling en vooruitgang zou be
tekenen. Daartegenover wees hij er op, dat juist het geloof in het bestaan 
van vastheid en regelmaat in de kosmische oräe, van wezenlijk belang is 
voor de wetenschap die immers tot taak heeft de eenheid in de ver
schijnselen na te speuren. Het hoogste beginsel, van waaruit hij de werke
lijkheid wilde benaderen, achtte hij (naar CalvinistisChe trant) gelegen in 
de erkenning van Gods souvereiniteit over al wat leeft en beweegt. Ook 
het menselijk streven naar stoffelijke welvaart, zo voegde hij hieraan toe, 
is eis van Gods gebod; de menselijke behoeften en materiële noden zijn 
middel om naar Gods Raad de mensheid naar hoger cultuur op te leiden. 
Uit dit standpunt volgt, dat een economie, "naar Calvinistisch principe 
ontwikkeld", "een bijzonder karakter" verkrijgt, immers "voor ieder stuk 
van het economische leven" heeft dit beginsel iets te zeggen en "rusteloos 
moet worden gezocht om de consequenties van dit levensbegin~el tot volle 
ontwikkeling te brengen". 

Dit uitgangspunt en dit program moeten naar mijn mening worden 
onderschreven. Het beginsel van Gods opperhoogheid (en de daarmede 
rechtstreeks samenhangende creatuurlijkheid van de mens) is van een 

1) Het geeft een bèwerking van het gesprokene op een herdenkingsbijeenkomst, in 
besloten kring gehouden door de Juridische Faculteit der Vrije Universiteit· op 16 
October 1953. Als uitgangspunt der beschouwing werden gekozen het in 1900 ver
dedigde proefschrift Calvijn en de economie, de in 1904 gehouden intreerede De klas- . 
sieki school in de economie, het in 1935 verschenen tweede deel van het Leerboek flan 
de economie, ~e in 1947 uitgesproken rectorale oratie De ontwikkeling flan de weten
schap der economie in d~ twintigste eeuwen het op 15 December 1949 gehouden 
afscheidscollege. 
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wijde strekking voor alle wetenschappen van het menselijk gedrag, waar
toe ook de economie behoort. Uit dat beginsel volgt bijvoorbeeld, dat 
alle disharmonie in het maatschappelijk leven (zij het een chaotisch func
tioneren van het economisch proces dan wel een scheefgroeien van de 
economische orde) in laatste instantie moet worden geweten aan het niet 
in acht nemen van het centrale levensbeginsel en van de daaruit voort
vloeiende normen. Diepenhorst trok deze conclusie niet met zoveel woor
den. Wel noemde hij de Calvinistische opvatting over de realiteit der zonde 
belangrijk voor de economie, inzoverre zij behoedt voor overspannen heil
staatverwachtingen. Ook treffen wij de uitspraak aan, dat elke fundamen
tele dwaling in de religie tevens een fundamentele fout is in de economie. 
Maar een systematische uitwerking van het principieel uitgangspunt moe
ten wij bij Diepenhorst niet zoeken. Want hij wilde, zo schreef hij "geen 
wijsgerige opvatting, dat er regelmaat in het heelal moet wezen", maar 
"de belijdenis van Gods souvereiniteit met het hart" ten grondslag leggen
aan zijn beoefening der economie. Anderzijds legde hij zich grote voor
zichtigheid op in de verwijzing naar de Heilige Schrift bij de behandeling 
van economische vraagstukken, teneinde een lichtvaardig beroep op Gods 
Woord "om eigen mening te dekken" te vermij~en. Beide argumenten zijn 
eerbiedwaardig, al vraagt men zich af, -of nadere bezinning op het prin
cipieel apriori niet mogelijk is, zonder in speculatieve of exegetische exces
sen te vervallen. De noodzaak. van deze nadere bezinning heeft Diepen
horst zelf trouwens gevoeld. Dit blijkt, wanneer hij zÎ<;h er toe zet zijn 
houding te bepalen tegenover de ten tijde van zijn optreden als hoog
leraar (in het begin dus van deze eeuw) in de economie heersende stro
mingen, namelijk de (neo-)klassieke en de historische richting. 
_ De klassieke economie, aldus Diepenhorst, is gebouwd op de menselijke 

-drift van het eigenbelang, namelijk op "de begeerte om met zo weinig 
mogelijk opoffering zoveel mogelijk te verkrijgen". De werking van dit ' 
motief wordt door de klassieke school op één lijn gesteld met die van een 
natuurwet (b.v. de zwaartekracht), waardoor de economie een natuur
wetenschappelijk karakter verkrijgt. Dit heersend principe der klassieke 
economie moet worden afgewezen, aangezien het eigenbelang "geen con
stante, kwalitatief en kwantitatief bepaalde kracht is", doch "onderworpen 
aan uiteenlopende gemoedsgesteldheden van de mens" en onderhevig aan 
allerlei tegenwerkende factoren; ook het feit, dat de mens niet op zichzelf 
staat, maar in de samenleving is geplaatst, maakt het als psychologisch 
uitgangspunt onmogelijk. Ook wanneer men een uit het welvaartstekort 
geboren (ethisch neutraal) economisch motief veronderstelt, dat zou in
houden het streven naar de verkrijging van een maximaal resultaat met 
gegeven middelen of van een gegeven res~ltaat ten koste van een minimaal 
offer, doet men de werkelijkheid geweld aan. Uitgegaan moet worden 
van de "eenheid van het menselijk gemoed", en alle menselijke hande
lingen moeten worden beschouwd als "door die gemoedsgesteldheid be
paald". Want in het middelpunt van alle economische beschouwingen moet 
staan de naar Gods beeld geschapen mens. Een z.g. "reine" theorie, die 
de goederen in het centrum plaatst, of de economische verschijnselen ziet 
als natuurkundige grootheden, "negeert het werkelijke leven in zijn essen
tiële uitingen". 

Ik meen, dat de afwijzing van het eigenbelang of van welk ander econo-
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misch motief ook, als uitsluitende drijfveer van het economisch handelen, 
door Diepenhorst terecht is geschied. Het is overigens een merkwaardige _ 
coïncidentie, dat deze psychologische premissen in de moderne literatuur 
als grondslagen der theorie zijn losgelaten. De economie, zo zegt men 
thans, staat neutraal tegenover de drijfveren of doelstellingen; er bestaan 
geen specifiek-economische doeleinden of motieven in onderscheiding van 
niet-economische; de theorie maakt slechts veronderstellingen nopens de 
mogelijke doelstellingen en speurt de consequenties daarvan ten opzichte 
van de schaarse middelen na. Dit is echter niet precies wat Diepenhorst 
bedoeld heeft, immers hij wil in de economie een centrale plaats in
ruimen voor het "doel" van de "vermeerdering der stoffelijke volkswel
vaart", zoals hij het noemt. Zijn bezwaar gold de reductie der menselijke 
persoonlijkheid tot een bepaald heersend motief en hij plaatst daartegen
over de schriftuurlijke visie op de mens als een veelzijdig en dynamisch, 
maar ook ondeelbaar en verantwoordelijk wezen. Het beginsel van de , 
creatuurlijkheid van de mens neemt in dit polemisch intermezzo dus nadere 
gestalte aan. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat tegelijk met de 
verwerping van het heersend economisch motief ook de economische 
norm, aanvankelijk naar voren geschoven als wezenlijk verbonden aari 
de goddelijke cultuuropdracht, bij Diepenhorst op de achtergrond raakt. 
De kern van dit economisch beginsel zou men kunnen omschrijven als de 
eis, het handelen zodanig in te richten, dat met gegeven middelen een 
maximaal resultaat, en een gegeven resultaat met een minimaal offer wordt 
verkregen. Herkenning van deze norm doet aan de erkenning van de een
heid van het menselijk leven en handelen geen afbreuk. 

De klassieke economen (om tot hen terug te keren) waren er wel van 
overtuigd, dat het eigenbelang niet de enige drijfveer van het menselijk 
handelen is. Zij wilden het echter slechts in gedachten isoleren, daarbij 
toegevende dat de aldus afgeleide economische wetten niet de volle realiteit 
weergeven. Hetzelfde geldt trouwens voor de moderne economen, die 
theoretische stellingen op hypothetische premissen opbouwen en zich daar
bij bewust zijn, dat deze stellingen niet altijd actualiteit bezitten. Diepen
horst is van mening dat deze "methodologische abstractie" op zichzelf 
niet ontoelaatbaar is; ook meent hij dat een psychologische theorie van 
het eigenbelang voor de economie wel van belang kan zijn, al rekent hij 
haar niet tot de economie te behoren. Maar hij laat een ernstige waar
schuwing horen. Immers, zo zegt hij, de hypothese dat de mensen alleen 
door zucht naar materieel voordeel worden geleid, wordt licht vergeten 
en uit de daarop gebaseerde economische wetten worden regels voor de 
practijk afgeleid, die niet voldoende recht doen aan de veelvormigheid van 
het werkelijke leven. Men vervalst dan het object, men werkt met een 
fictieve mens en een fictieve maatschappij, en "waar de fictie op het toneel
verschijnt, houdt de echte abstractie op en begint de leugen". Zeker, er 
is regelmaat op economisch terrein, maar er zijn in de economie geen 
wetten in deze zin, dat dezelfde samenloop van oorzaken steeds dezelfde 
gevolgen teweeg zal brengen. Geeft men zulk een fatalistisch karakter aan 
de economische wetten, dan "cijfert men het bestaan van de mens als ver-

- antwoordelijk, zedelijk wezen weg". Men ziet dan de zelfstandige werking 
van "geestelijke factoren als godsdienst, recht en zedelijkheid", over het 
hoofd. Isolerende abstractie doet het besef voor de werkelijkheid verloren 
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gaan en snijdt de band met het leven door. Afgewezen moet daarom ook 
elk abstraheren van het ruilverkeer (d. i. van de gemeenschap met andere 
mensen), alsmede het wegdenken van de dynamische ontwikkeling de~ 
maatschappij. In het economisch onderzoek moet "de volle menselijkheid!> 
intact worden gelaten. "Anthropocentrisch" moet de economie zijn. 

Ook in dit stukje polemiek worden principiële aspecten van het mens
zijn terecht naar voren gebracht. De historische, sociale, juridische en 
ethische normen, en de alzijdige religieuze verantwoordelijkheid van de 
mens voor de verwerkelijking dezer normen bij zijn beslissen en handelen, 
tekenen zich steeds duidelijker af als schriftuurlijk grondpatroon, dat ook 
in het economisch gedrag der mensen tot gehoorzaamheid roept. De vraag 
is nu maar, wat de consequentie van deze visie voor de wetenschap dient 
te zijn. Stellig betekent zij, dat het wetenschappelijk denken, voornamelijk 
wanneer het de pretentie heeft, richtlijnen voor de practijk op te leveren, 
of daarvoor kan worden te hulp geroepen, moet trachten te komen tot 
een synthese van beschouwingen over de onderscheidene aspecten van 
het brok realiteit, waarover het gaat. Maar deze synthese is eerst aan 
de orde, wanneer de analyse heeft plaats gehad. De methodologische ab
stractie is een typische functie van het analytisch denken. Het risico. van 
het verloren gaan van het contact met de concrete werkelijkheid moet 
wel eens genomen worden, om contact met een abstracte werkelijkheid 
te verkrijgen. Zelfdiscipline eist deze moeizame arbeid, 'om niet in "intel
lectuele gymnastiek", in "onvruchtbare spitsvondigheden" te belanden. 
Maar toch behoort tot de wetenschap der econ.pmie ook een apparaat 
van door abstractie verkregen theoretische stellingen, al dragen deze niet 
het karakter van voor practisch gebruik pasklare wetten. 

Dat Diepenhorst overtuigd was van het nut der theoretische analyse 
behoeft, ondanks zijn fellt! afkeuring van eenzijdige verheffing der z.g. 
zuivere theorie, niet in twijfel te worden getrokken. Want hij verwerpt 
niet alleen de klassieke economie, die de maatschappelijke verschijnselen 
als een soort van mechanisch nátuurproces wil verklaren, maar ook de 
historische school, die de theoretische opbouw der wetenschap verwaar
loost. Zin voor empirie, zo betoogt hij, valt te loven, maar feiten op zich
zelf betekenen voor een wetenschap niets; zij moeten "aan een kruisver
hoor worden onderworpen"; een gezichtspunt moet worden gezocht, waar
uit de feiten moeten worden beschouwd. Zonder een "dogmatische op
bouw" van de wetenschap bereikt men slechts vage begrippen en ver
vloeiende grenzen, zodat de zelfstandigheid der wetenschap wordt be
dreigd. Ook andere bezwaren voert hij aan tegen de historische school. 
Het op de voorgrond plaatsen van het historische moment leidt tot een 
relativisme en evolutionisme, dat "vaste normen en eeuwige, onverander
lijke beginselen" loochent, dat recht en moraal ziet als product van maat
schappelijke omstandigheden, en de weg naar staatsvergoding ontsluit. 
Logische gedachtenconstructie en empirische feitenverzameling zijn beide 
nodig voor de beoefening der economie. Maar dan bij het licht der Open
baripg. Het positivisme, dat de invloed der levensbeschouwing in de 
wetenschap wil uitbannen, is innerlijk tegenstrijdig, omdat het "de be
trouwbaarheid der zintuigen en de objectiviteit der waargenomen wereld 
als vooropgezette mening aanvaardt"; het ziet voorbij aan het feit, dat 
de waarneming van feiten wordt beïnvloed door de subjectiviteit van de 
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waarnemer. Gegeven "het organisch geheel van de kosmos" mag ook het 
nauwe verband tussen de econo.mie en andere wetenschappen niet worden 
ontkend. De ethiek bjjvoorbeeld beheerst alle menselijk handelen, ook 
op economisch gebied, en de econoom moet van "de wetten der ethische 
wetenschap" dan ook gebruik maken. 

Het methodologisch standpunt van Diepenhorst is in het voorgaande 
weergegeven, en in hoofdlijnen kan daarmee worden ingestemd. Wanneer 
wij ons thans afvragen, in hoeverre zijn "dogmatische opbouw", zijn 
"logische gedachtenconstructie", geslaagd mag heten, doet zich de moei
lijkheid voor dat niet nauwkeurig is uit te maken, of hij bepaalde be
schouwingen in zijn systeem opnam (of daaruit wegliet) uit methodo- . 
logische dan wel uit didactische overwegingen. Immers hij had rekening 
te houden met de plaats die de economie als leervak inneemt in de juri
dische faculteit. Daaruit trok hij drieërlei consequentie. In de eerste plaats 
behandelde hij bij de geschiedenis der economie vooral die richtingen die 
ook het juridische denken beheersten. Vervolgens gaf hij een inzicht in de 
gang van het economisch proces, maar vlocht hier doorheen beschrijvingen 
van rechtsvormen op het gebied van arbeid, eigendom, grondgebruik, on
derneming en geldverkeer, waarvan men kan zeggen dat zij wel tot de 
opleiding van de jurist, doch strict genomen niet tot de theorie der 
economie behoren. Tenslotte stelde hij zich tot taak, van de theorie "alleen 
de grondbeginselen" te onderwijzen, en gedetailleerde uitwerkingen, niet 
als nutteloos, maar als teveel liggende buiten de gezichtskring van de 
jurist 2) terzijde te laten. Mij persoonlijk wil zowel de uitgroei op het 
terrein der rechtswetenschap, als de besnoeiing op dat der economie 
minder aantrekkelijk voorkomen. De eerste roept het gevaar op van uit
wissing der grenzen, de tweede dat van al te spoedige stopzetting der 
analyse en daardoor van onvoldoende inzicht. • 

Wij zullen thans enkele punten aanstippen uit de "theorie der economie", 
die Diepenhorst aanhing. Allereerst valt op, dat hij als object der economie 
aanmerkt "het stoffelijk welvaartsstreven van de tot een maatschappij ver
enigde individuen". Hij wijst de suggestie, het afwegen van lust en onlust 
als de kern van het economische te beschouwen va.n de hand, omdat de 
zelfstandigheid van de economie ten opzichte van de psychologie naar zijn 
me!ling hierdoor zou worden bedreigd. Ook de verzorging der mensheid 
met beperkt voorradige (stoffelijke en geestelijke) bevredigingsmiddelen 
wil hij niet in het middelpunt plaatsen. Niet in nut en schaarste dus, 
maar in stoffelijke welvaart ziet hij het economische probleem samengevat. 
Wel geelt hij toe dat in de beperking tot het stoffelijke een willekeurig 
element is gelegen, maar "dit criterium biedt houvast". Ik meen dit laatste 
te moeten betwijfelen; de onderscheiding tussen het economische en het 
technische wordt door het stoffelijkheidscriterium veeleer bemoeilijkt; ook 
wordt de aandacht er door afgeleid van het welvaar'tsbegrip, dat in de 
relatie tussen nut en schaarste gevat ligt. De beperking van het gezichts
veld der economie tot het materiële wreekt zich met name in de theorie 
der productie. Deze begint wel in een hoog accoord: productie geschiedt 
niet alleen met het oog op de consumptie, want het "tot hoger cultuur 
opvoeren der schepping" geeft op zichzelf vreugde en zegen. Maar het 

2) Niet buiten diens bevattingsvermogen, gelijk wel eens minder vriendelijk is 
verondersteld. 
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wezen der productie is gelegen iIi "het beheersen van de stoffelijke natuur, 
door aanpassing van haar elementen aan de menselijke behoeften"; of. ook 
in "de werkzaamheid, gericht op stoffelijke goederen, welke bij deze meer 
geschiktheid kan aanbrengen tot de vervulling van behoeften". Dit be
tekent dus, dat arbeid in dienst van de "ideële" cultuur niet tot de pro
ductie behoort, hoewel "godsdienst, moraal, wetenschap, kunst en be
schaving een overheersende invloed" op de (stoffelijke) productie hebben. 
Geestelijke en lichamelijke arbeid die direct gericht is op stoffelijke goe
deren, is dus wel productie; de indirecte, hoezeer hij welvaart bevordert, 
nut sticht, van economische goederen gebruik maakt en aan de economische 
norm onderhevig is, wordt ten gerieve van een technisch-exacte begren
zing der economie uit haar domein gestoten. Niet het economisch aspect 
der cultuur, maar het physische aspect zou in eerste instantie de grenzen 
der economie bepalen. 

Wanneer men in rekening brengt, dat de economie zich in hoofdzaak 
bezig houdt met die sector van het cultuurleven, waar de verschijnselen 
economisch gequalificeerd zijn, terwijl deze sector ook overwegend tot 
de "materiële" cultuur behoort, is de invloed van de beperking van het 
object der economie tot het stoffelijke niet van zo ingrijpende aard. Diepen
horst zelf behandelt zijn voorkeur voor het stoffelijkheidscriterium min of 
meer "en bagatelle". Op gelijke wijze introduceert hij het klassieke schema 
van indeling der economie in voortbrenging, verbruik, verdeling en ruil 
als ,,het bruikbaarst". Het is niet nodig, zo betoogt hij, bij de opbouw van 
het systeem "de samenhang met ethiek, sociologie en andere wetenschap
pen" tot uitdrukking te brengen, mits maar vooral de menselijke factor 
voortdurend in het middelpunt blijft staan. Inderdaad zou men menen, 
dat het beter was, de criteria voor de indeling der economie te ontlenen 
aan het menselijk leven. Dankbaar moet echter worden genoteerd, dat 
Diepenhorst behartigenswaardige bijdragen geeft tot een normatieve be
schouwing van arbeid en verbruik, welke men als de grondpijlers van het 
economisch leven kan beschouwen, waarin de mens centraal functioneert. 

Het verbruik is de belangrijkste drijfkracht der productie (zo betoogt 
Diepenhorst), want het streven naar behoeftenbevrediging is de sterkste 
prikkel tot economische activiteit. Levensvraag voor de maatschappelijke 
welvaart is echter niet allereerst een zo groot mogelijke productie, maar 
een gezonde en harmonische ontwikkeling der behoeften. Een geringe ont
wikkeling der behoeften is een teken van minderwaardigheid der volks
huishouding; ongeöorloofde weelde verstoort de goede harmonie in de be
hoeftenbevrediging .. Met deze hoofdgedachten is het verbruiksleven dus 
aanstonds geplaatst in het licht van de vrije, verantwoordelijke keuze van 
de r,nens ten opzichte van de normatieve rjchtlijnen die zijn levensstijl be
palen. Op gelijke wijze moet ook in het arbeidsleven "de beelddrager Gods 
zich openbaren", is ook hier de volle persoonlijkheid van de arbei~er in 
het geding. Want de arbeid is een functie die "het leven van' de mens 
moet vullen", die over "levensomstandigheden en optreden van de wer
ker" beslist, die onlosmakelijk verbonden is aan de levende mens. Waar 
dus de arbeid ten nauwste samenhangt met de zin van het leven, mag 

, hij nimmer een beletsel voor de mens worden "om zijn eeuwige bestem
ming te bereiken'" mag de opvoering der productie niet geschieden "ten 
koste van de ziel van de producent". 

\, 

. i 
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Arbeid en verbruik eisen ruilverkeer, dat zich richt naar de waarde 
der goederen. Nut en schaarste der goederen drukken zich 'uit in waarde 
en prijs. De (psychologische) theorie van het grensnut, verkregen door 
abstracte redenering, wordt door Diepenhorst als grondslag der waarde
theorie aanvaard, al waarschuwt hij tegen al t~trenge opvatting der "wet
matigheid", gegeven de grote "verscheidenheid" der menselijke persoon
lijkheid. Zo ook maant hij tot voorzichtigheid in de hantering van prijs
wetten die "vorming en loop van de prijs" zouden bepalen, zulks met het 
oog op "vele onberekenbare factoren". Niettemin is de "werking van 
vraag en aanbod" van groot belang bij de vorming van de prijs, mits men 
deze niet opvat als de natuurlijke werking van een marktmechanisme. 
Want de prijs is geen wiskundige grootheid, los van de mens, maar "instru
ment van het menselijk handelen", en de totstandkoning er van staat onder 
invloed van "stoffelijke en zedelijke overleggingen, machtsontwikkeling 
van individuen en organisaties, en leiding der overheid". Op gelijke wijze 
gaat ook de verdeling van het maatschappelijk inkomen, als opbrengst 
der maatschappelijke productie, 'wel "met ruiltransacties gepaard", maar 
toch is het inkomen niet zonder meer een marktverschijnsel. Geestelijke 
factoren, samenhangend met het individueel sterk uiteenlopen der men
selijke persoonlilkheid, hebben op de inkomensverdeling een belangrijke 
invloed, terwijl de werking van machtsfactoren, niet als slechts "tijdelijk 
of kunstmatig", maar als "normaal en wenselijk" moet worden beschouwd. 

Op deze wijze laat Diepenhorst de werking van het economisch be
ginsel, als aspect van het concreet menselijk handelen, rusten in het on
verbrekelijk kader van het leven. Geen fatale economische samenhang kan 
de mens beroven van de ruimte die hij behoeft voor het luisteren naar de 
goddelijke roeping. Met deze principiële strekking van zijn betoog kan 
instemming worden betuigd. De noodzaak van abstraherende analyse 
wordt door dit pleidooi voor bezonken synthese niet weggenomen, doch 
op hoger plan gebracht. Zonder twijfel zou Diepenhorst zijn principiële 
visie hebbell gehandhaafd, wanneer hij zijn houding had bepaald tegen
over de moderne, macro-economische theorieën. Want wel mag het schij
nen alsof de massale economische 'grootheden in hun kringloop door de 
volkshuishouding alleen door mathematische betrekkingen worden bepaald 
en door mechanische tendenties voortgedreven; in werkelijkheid rusten zij 
op myriaden individuele beslissingen, en laten zij ruimte voor collectieve 
actie, die op de richting der cultuurontwikkeling van doorslaggevende. 
invloed zijn. In dit verband is het van belang de hoofdlijnen van de leer 
der economische politiek, zoals wij die bij Diepenhorst aantreffen, in het 
kort weer te geven. 

Hij stelt tegenover elkaar, wat wij tegenwoordig noemen de maat
schappij met volkomen centrale leiding en die met volkomen vrij ruil
verkeer, dus met andere woorden de maatschappij met maximale en die 
met minimale beïnvloeding van overheidswege. In beide richtingen wijst 
hij de ontwikkeling af. In de socialistische maatschappij, waar de prikkel 
van het eigenbelang nimmer door bureaucratische voorschriften kan wor
den vervangen, bestaat geen waarborg dat "evenwicht tussen productie 

/ en consumptie" zal worden bereikt; bij gewijzigde omstandigheden is 
geen snelle aanpassing der economische grootheden mogelijk; bij mis
rekeningen der centrale leiding treden de gevolge.tJ dadelijk op catastrofale 
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schaal Op; in staatkundig opzicht is dictatuur onvermijdelijk. De kapita-. 
listische maatschappij, met haar z.g. vrije concurrentie, is ook verwerpe
lijk. Want het behoort mede tot de taak der overheid, bij te dragen tot 
"de beteugeling der ongerechtigheid, 90k in de economische sfeer"; "orde
ning van het economisch leven is en blijft nodig". Weliswaar moet de 
voorkeur worden gegeven aan regeling van onderop (dus uitgaand van 
het organisatieleven), waardoor gedetailleerde overheidsbemoeiing kan 
worden vermeden. De overheid kan zich dan bepalen tot het sanctioneren
en contróleren van de regelingen die opgroeien uit het bedrijfsleven; zij 
kan er voor waken dat het algemeen belang niet door groepsbelangen 
onder de voet wordt gelopen. Ik meen, dat deze hoofdlijnen der econo
mische politiek nog niets van hun actualiteit hebben verloren 3). 

Aan het eind van zijn academische loopbaan heeft Diepenhorst nog eens 
zijn mening onder woorden gebracht over de ontwikkeling van de weten
schap der economie. Hij sprak van een aanmerkelijke vooruitgang in de 
theoretische analy~e, die hij verwelkomde, al moest hij weer waarschuwen 
tegen overschatting van de betekenis der reine theorie, die logische pre
cisering zo gemakkelijk bekoopt met de prijs van vervreemding van de 
werkelijkheid. Hij meende ook te kunnen constateren, dat het anthropo
centrisch karakter der economie meer en meer was aanvaard, en dat niet 
een fictieve economische mens, maar "de reële mens" in het middelpunt 
der belangstelling stond. Om tot een gewenste opbouw der wetenschap 
te geraken zou echter nodig zijn, "dat de mens wordt gezien zoals hij 
werkelijk is," d. w. z. dat het principieel standpunt van de onderzoeker 
de beoefening der wetenschap moet gaan beheersen. Dit betekent dus dat 
Diepenhorst het standpunt der z.g. waardevrijheid (dat in de grond der 
zaak uitschakeling van de waarachtige humaniteit inhoudt) verwierp. De 
Christelijke beschouwing van de mens, zo riep hij uit, moet het econo
misch handelen en denken doortrekken. Richtsnoer voor de economie 
moeten zijn de geopenbaarde beginselen, die licht verspreiden over de. 
verhouding van God en mens, van stoffelijk en geestelijk goed, van enke-
ling en gemeenschap, van staat en maatschappij, en over plaats en functie 
van arbeid, gezin en eigendom, alle zaken die een "geseculariseerde econo
mie" buiten haar' terrein van onderzoek sluit. 

Wanneer de vraag mocht rijzen, of deze herhaalde pleitrede voor de 
opbouw van een economie naar Christelijke belijdenis wijst op de mis
lukking van het eigen pogen, meen ik op grond van de voorgaande blad
zijden tot een ontkennend antwoord gerechtigd te zijn: tot zulk een opbouw 
heeft Diepenhorst een waardewlle bijdrage geleverd. Ook ben ik van 
mening dat deze oproep (zal hèt goed zijn) altijd opnieuw moet worden 
gehoord. De reformatie van een tak van wetenschap is een zaak van 
vallen en opstaan niet alleen, maar een taak ook, waaraan opeenvolgende 
generaties van Christelijke economen alle hun steentje hebben bij te 
dragen. 

* 
8) Naar het schiint, bestaat er tegenwoordig een neiging, dit standpunt te beschou

wen als klein-academisch gedoe, dat gedane zaken poogt goed te praten en bevreesd 
is de ogen open te doen. Het wil mij voorkomen dat dergelijke heet-gebakerde uit
spraken meer kwaad dan goed stichten. 
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VRAAG EN ANTWOORD 
1. VRAAG: 

Op een rede over "de geest die ons bezielen moet" werd van bepaalde 
zijde met name de als volgt samen te vatten kritiek geoefend: 

1. Aan de h~l.nd van een authentiek verslag van het referaat meende 
de criticus te kunnen aantonen, dat naar de beschouwing van de referent 
in het staatsleven de historie de enige bron der beginselen is en de Heilige 
Schrift daarbij slechts vervult de rol van licht tot recht verstaan van die 
natuur- C.q. historie-bron. 

2. De criticus achtte de opvatting van de referent ter zake in strijd 
met Schrift en belijdenis: "beginselen" - indien men ze al nodig zou 
menen te hebben - geeft alleen de Schrift; en de natuur-bron is er wel, 
maar niet om er beginselen uit te halen bij het licht der Schrift. 

3. Die natuur-bron is trouwens een zeer gevaarlijke bron, want de satan 
werkt erin, en over wat wij er uit aflezen zal ontzaglijk meningsverschil, 
ontstaan: van constantheid der beginselen zal geen sprake zijn. 

4. In een aanvullende kritiek van met de eerste criticus geestverwante 
zijde werd met name ook art. 7 1

) der Ned. Geloofsbelijdenis in geding 
gebracht. Volgens die kritiek komen in de natuur slechts feiten openbaar 
en bevat alleen de Schrift de normen: de gehele wijze des dienstes die 
God van ons eist wordt daarin genoegzaam geleerd. 

5. Verder wekte laatstbedoelde kritiek de indruk bezwaar te maken 
tegen de door de referent gebezigde termen: (beginselen) "winnen" (uit 
Schriftuur en "natuur") en (beginselen) "proclameren". 

Aan een belangstellende werd naar aanleiding van de hier kort weer
gegeven kritiek een advies van de volgende inhoud uitgebracht: 

1) De artt. 1, 2 en 7 der Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarvan in dit advies een 
en andermaal sprake is, luiden als volgt: 

Artikel I 

Dat er een eenig God is. 
Wij gelooven allen met het hart en belijden met den mond, dat er is een eenig en 

eenvoudig geestelijk Wezen hetwelk wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzien
lijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en eene 
zeer overvloedige fontein aller goeden. . 

Artikel 11 

Door welke middelen God V;ln ons gekend wordt. 
Wij kennen Hem door twee middelen. Ten eerste, door de schepping, onderhouding 

en regeering der geheele wereld: overmits deze voor onze oogen is als een schoon 
boek, in hetwelk alle schepselen, groote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de 
onzienlijke dingen Gods geven te aanschoUwen, namelijk Zijne eeuwige kracht en 
Goddelijkheid, gelijk de apostel Paulus zegt, Rom. 1 : 20. Welke dingen alle genoeg
zaam zijn om de menschen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede 
geeft Hij zichzelven ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en 
Goddelijk woord te weten, zooveel als ons van noode is in dit leven, tot zijne eer en 
de zaligheid der zij nen. 

Artikel VII 

Van de volkomenheid der H. Schrift om alleen te zijn regel des geloofs. 
Wij gelooven dat deze Heilige Schrifture den wille Gods volkomen vervat, en dat al 

hetgene de mensch schuldig is te gelooven om zalig te worden, daarin genoegzaam 
geleerd wordt. Want overmits de geheele wijze des dienstes, dien God van ons eischt, 
aldaar in het lange beschreven is, zoo is het den menschen, al waren het zelfs Apos
telen, niet geoorloofd anders te leeren, dan ons nu geleerd is door de Heilige 
Schrifturen: ja al ware het ook een engel uit den hemel, gelijk de Apostel Paulus 
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ANTWOORD: 

Het laatste bezwaar moet toch wel voortvloeien uit slecht lezen en/of be
grijpen. Gewaarschuwd werd juist, dat wij niet te veel tot beginsel moeten 
proclameren. In die woordkeuze ligt afkeuring: te veel tot beginsel procla-' 
meren is synoniem met: eigenmachtig te veel voor beginsel uitgeven. 

Daarentegen, evenals men spreekt van "rechtsvinding" om daarmede 
aan te geven, dat het recht niet aan menselijke willekeur ontspruit, zo be
doelt de term "beginselen winnen" aan te geven, dat slechts gehoorzaam 
onderzoek van Schrift en historie ons de ordinantiën Gods voor de schep
ping doet vinden, zoals delfstoffen worden gewonnen uit een mijn. Die 
delfstoffen zijn er vóór ons zoeken er naar; evenzo dragen niet wij de 
beginselen in de tijdelijke werkelijkheid in, maar zijn zij slechts de erken
tenis-in-formulering van de door God voor Zijn schepping gegeven nor-
men, varJ. Zijn ordinantiën. , 

Immers, onder beginsel versta ik - vgl. N ederlandsche Gedachten d.d. 
20 April en 12 Mei 1951 - de in en door formulering geschiede en ge
schiedende erkentenis van door God voor de schepping gestelde normen. 
Die normen staan vast. Zij zijn niet "van ons", maar "van God". God is 
de Wetgever, Hij stelde de wet voor Zijn schepping. Wij worden geroe
pen tot erkentenis van die wet, van die normen, van die ordinantiën Gods. 

En nu wordt dus de vraag, hoe en waar de mens die ordinantiën moet 
zoeken. Daarbij valt te onderscheiden tussen de ordinantiën Gods voor de 
natuur, de zgn. natuurwetten, welke geen verdere menselijke vormgeving 
nodig hebben, en de normen in engere zin, welke menselijke positivering, 
vormgeving, uitwerking behoeven. De wiskundige, mechanische, biolo
gische, chemische en natuurkundige wetmatigheden voltrekken zich "van
zelf", zodra de voorwaarden ervoor aanwezig zijn. Niet alzo de. normen 
op o.a. historisch, economisch, juridisch, zedelijk gebied: daar "schakelde" 
God het menselijk handelen en de menselijke verantwoordelijkheid "in". 
Dit neemt niet weg, dat de natuurwetten zowel als de normen (in engere 
zin) "straalbrekingen" zijn van de éne Wet Gods voor Zijn schepping, 
zoals het door een prisma vallende licht uiteenbreekt in de kleuren van de 
regenboog. Degenen, die van geen "aflezen" der normen uit de schepping 
willen weten, hebben zich dus wel af te vragen, waarom ten aanzien van 
die normen niet zou kunnen en mogen wat ten aanzien van de natuurwetten 
toch ook huns inziens wel de enige mogelijkheid zal zijn, nl. dat deze 
laatste in en uit de natuur zelve moeten worden opgespoord. \Vaarbij 
mijnerzijds geenszins wordt beweerd, dat de natuuronderzoeker buiten het 
licht van Gods Woord zou kunnen: integendeel, hij mist zonder dat licht 
het rechte gezicht op het voorwerp van zijn onderzoek. En dat geldt even
zeer voor de zoeker naar de wetten voor de menselijke samenleving in 

zegt. Want dewijl het verboden is den W oorde Gods iets toe of iets af te doen, zoo 
blijkt daaruit wel, dat de leere daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen 
is. Men mag ook geener. menschen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen 
met de Goddelijke Schrifturen, noch de gewoonte met de waarheid Gods, (want de 
waarheid is boven alles), noch de groote menigte, noch de oudheid, noch de successie 
van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten; want alle menschen 
zijn uit zichzelven leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelve. Daarom verwerpen wij 
van ganscher harte al wat met dezen onfeilbaren regel niet overeenkomt, gelijk ons de 
Apostelen geleerd hebben, zeggende: Beproeft de geesten, of zij uit God zijn. Insgelijks: 
Indien iemand tot ulieden komt, en deze leere niet brengt, ontvangt hem niet in huis. 
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haar onderscheidene aspecten: historisch, economisch, juridisch, zedelijk e.d. 
Met het voorgaande wil ik intussen geenszins gezegd hebben, dat er in 

de H. Schrift geen enkele uitdrukkelijke aanwijzing zou liggen inzake 
een ordinantie Gods voor het staatsleven - om mij verder daartoe te be
perken. Daarmede ben ik in overeenstemming met het hieronder afge
drukte gedeelte uit een citaat dat de criticus gaf uit het verslag van het 
referaat 2); en dat hij dat wel begrepen heeft blijkt ook, als hij als ver
schil tussen hem en de referent constateert, dat deze,. sprekend over de be
gin~elen, bijbel en natuur nodig heeft, en hij - de criticus - de bijbel 
alleen. Hoe hij dan vlak daaronder kan beweren, dat de referent maar één 
bron heeft, de "natuur", waarbij de Schrift slechts als lichtbron mag 
dienen, is mij niet duidelijk. Hij citeert wel uit des referents vragen
beantwoording, maar die mag uiteraard niet worden losgemaakt van het 
referaat en bovendien niet van de vragen, waarop het antwoord werd ge
geven en die alleen handelden over bezwaren tegen de erkenning van de 
natuur als kenbron der beginselen (d. w. z. van de ordinantiën, die in de 
beginselen wordt erkend I), en niet over de vraag, of niet ook de H. Schrift 
kenbron van beginselen is' (wat door de referent, gelijk gezegd, in het ge
heel, niet werd ontkend, maar integendeel ook door hem werd gesteld). 

De criticus gelijkt hier op Barth. Deze is van oordeel dat het in elke 
twee-bronnen-theorie, zoals hij die ook in art. 2 N.G.B. leest, onvermijde
lijk en noodwendig is, dat men theoretisch nog wel óók de Schrift als bron 
aanvaardde, maar haar practisch steeds meer op de achtergrond drong ten 
gunste van die tweede bron. Barth is dan ook van het gehele art. 2 af
kerig. (Zie Berkouwer, De algemene openbaring, blz. 221, en Polman, 
Onze N ederlandsche Geloofsbelijdenis, blz. 159 v.) 

De critici van de referent zijn dat laatste geenszins. Maar wel is de 
vraag, of zij art. 2 niet krachteloos maken. 

Men houdt de referent nl. art. 7 N.G.B. voor, maar hanteert dit artikel 
der belijdenis op biblicistische wijze: zoals het wordt gesteld wordt de H. 
Schrift niet richtsnoer (canon) voor geloof en leven, maar tevens "grond
slagenboek" voor alle wetenschappelijke en practicale kennis en kunde 8). 
En dat is alleen mogelijk door in de Schrift eerst in te lezen wat men er 
vervolgens uit wil lezen. In feite verslindt art. 7 zo art. 2, want de kennis 
van God, waa-rover laatstbedoeld artikel handelt, is maar niet alleen kennis 
van Zijn bestaan, welke wij dan uit natuur en Schriftuur zouden ver
krijgen, maar houdt mede in kennis van Zijn handelen en Zijn daarin 
openbaar wordende wil. Door art. 7 te hanteren zoals de hier aan het woord 
zijnde criticus dat doet, zou men daarin moeten lezen, dat Gods wil alleen 
uit de Schrift wordt gekend, en dus niet mede uit de "natuur". Maar dat 
is in strijd met art. 2. Wil men een zodanige tegenstrijdigheid tussen de 

2) "Waaruit hebben wij nu onze staatkundige beginselen te winnen? Sommigen 
zeggen: uit de Bijbel en nergens anders vandaan. Nu zegt de Bijbel over de eisen, 
waaraan het staatkundig leven moet voldoen, niet zo heel veel. Hij beperkt zich 
voornamelijk tot het altijd maar weer hameren op de eis der rechtshandhaving door 

.de overhèden. Zo doet ook art. 36. Maar het is naar de goed-gereformeerde belijdenis, 
ook te letten op het werk Gods in de "natuur", waaronder hier ook te verstaan de 
geschiedenis. Men zie art. 2 N.G.B. Vanzelfsprekend is die natuur slechts te zien 
bij het licht van Gods Woord." 

8) Men stelde: "De Here moet ons de normen Ieren, dicteren, duidelijk in Zijn 
gesproken Woord. Anders gaan wij het verknoeien. Hij doet het in dat Woord ook. 
Lees maar weer artikel 7: overmits de gehele wijze des dienstes die God van ons 
eist: daarin genoegJlaam geleerd wordt .•• ' '" 
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artt. 2 en 7 niet aannemen - en dat wil de criticus uiteraard evenmin 
als de referent -, dan zal dus art. 7 anders moeten worden gehanteerd 
dan die criticus deed. 

Art. 7 wijst af de leer van Rome, dat traditie eri leergezag als gelijk
waardig met de Schrift stelt. Meer dan die afwijzing. valt in dat artikel 
niet te lezen. De vraag of er ordinantiën Gods kenbaar zijn uit Zijn open
baring in natuur en historie, is, daar niet aan de orde. 

U lette verder in artikel 7 vooral op de zinsnede "dat al hetgeen de mens 
schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd 
wordt". Art. 7 stemt overeen met artikel 5 uit de Franse belijdenis (de 
Confessio Gallicana), waar wij lezen, dat het Woord Gods "bevat al wat 
nodig is tot de dienst Gods en tot onze zaligheid", waarbij de laatste 
acht woorden uiteraard niet twee "bestemmingen", maar één "bestemming" 
naar haar twee zijden uitdrukken. Nog duidèlijker is dat in het ontwerp, 
dat Calvijn voor de Confessio Gallicana had gemaakt, en dat als volgt 
aanvangt: "Daar het fundament van te geloven, gelijk de heilige Paulus 
zegt, is het Woord Gods, geloven wij dat de levende God is geopenbaard 
in Zijn Wet en door Zijn profeten, en eindelijk in het Evangelie, en daarin 
getuigenis heeft gegeven van Zijn wil zoveel als van node is voor het heil 
der mensen." 

Ik concludeer, dat art. 7 beperkter van strekking is dan de hier aan 
het woord zijnde criticus suggereert, en dat alleen zo art. 2 er ongerept 
naast - en dan uiteraard: niet los ervan I - kan blijven worden beleden. 

De kritiek vindt in de natuur alleeIl "feiten", waaruit Gods eeuwige 
kracht en goddelijkheid blijkt 4). Ik lees echter in art. 2, dat wij God kennen 
door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld, dat is dus 
uit Zijn handelen in natuur en geschiedenis - om het nu zo maar te zeg
gen; exact is dat natuurlijk niet. Maar daar heb ik toch niet met "blote 
feiten" te doen, daar worden toch krachten in werking gesteld, goddelijke 
wetmatigheden voltrekken zich daar toch, Gods wil komt er toch in open
baar?! God te kennen, dat is dan toch ook: die wil, dat handelen, die wet
matigheden te erkennen, te onderzoeken, na te vorsen in wat zich daar in 
de wereld voltrekt? 

En dan bevat art. 2 een comparatief, nl. dat God zichzelf nog klaarder 
en volkomener te kennen geeft door Zijn Woord. Inderdaad, de kennis uit 
het Woord staat ver boven die uit de "natuur", wij kunnen ook de "na
tuur" slechts recht kennen in het licht der Schrift, ons kennen uit de 
"natuur" moet van alle zijden doordrongen zijn van de kennis uit de 
Schrift. Wie zonder de Schrift tot de "natuur" gaat, zal zich zijn in eigen 
kracht uit die "natuur" afgeleide beginselen slag op slag uit handen zien 
geslagen. 

Maar dat houdt geenszins in, dat beginselen - dat is dus onze erkentenis 
der goddelijke ordinantiën voor de schepping - uitsluitend in de H. 
Schrift zouden zijn te vinden. , 

De eerst aan het woord zijnde criticus vat een opmerking van de 
referent zo samen, dat de Schrift niet zo heel veel zegt over het staat-

4) ..... dat artikel 2 •.. belijdt dat uit het boek waarin de schepselen .. als" letteren 
zijn, openbaar is (iets anders nog dan geopenb;!'ard wordt zoals in de bijbel I I) Gods 
eeuwige kracht en goddelijkheid. Er zijn daar dus feiten in openbaar. De n6rmen 
vinden we in de Schrift alleen en voldoende. Dát belijden we ook in de belijdenis. 
In artikel 7 ... " 

/. 
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kundig leven. Dat heeft de referent echter niet gezegd, maar: dat de 
bijbel over de eisen waaraan het staatkundig leven moet voldoen, niet 
zo heel veel zegt. Dat is iets anders; want het is evident, dat er heel 
wat staatkundig leven en staatkundige gebeurtenissen in de Schrift ter 
sprake komen. Maar de vraag is, of de Schrift ons over de beginselen 
voor dat staatkundig leven zo heel veel zegt. En daarvan zei de referent, 

"dat zij zich vrijwel bepaalt tot altijd maar weer te hameren op de eis der 
rechtshandhaving. 

Kwalitatief is dat natuurlijk uiterst belangrijk. Het "niet zo heel veel" 
was dan ook uitsluitend kwantitatief bedoeld. 

Ik wil hieraan nog toevoegen, dat het ook niet zo is, dat ons in de H. 
Schrift voor de levenssferen buiten het pistische (onder welk laatste zo 
ongeveer te verstaan: de opzettelijke "aanroeping van de Naam des 
Heren") enkele "losse" beginselen zouden worden gegeven. De Schrift 
geeft de visie der totaliteit, waarin de beginselen besloten liggen. Maar de 
uiteenlegging van vele, zo niet de meeste daarvan wordt ons in de Schrift 
niet gegeven. Daarvoor heeft God ons aangewezen op gelovig onderzoek, 
onder het beslag van Zijn \Voord der totaliteit, van Zijn "daad-openba-
ring" in natuur en geschiedenis. ' 

De criticus vraagt naar aanleiding van wat de referent stelde over het 
vinden van beginselen voor het staatkundige in de Schrift, wat schamper, 
of deze zijn Bijbel wel kent. Ik zou op mijn beurt kunnen vragen of hij, 
en zovele anderen die menen al wat ze voor de staatkunde nodig hebben, 
In de Schrift te vinden, het staatkundige leven wel kennen. 

Misschien wil hij eens aanwijzen - om nu maar een enkel voor
beeld te noêmen -, waar hij in de Schrift iets vindt over de grond- en 
vrijheidsrechten, over wetgeving, bestuur en rechtspraak als drie functies 
welke heden jen dage bij voorkeur zoveel mogelijk over verschillende 
"machten" in de staat moeten zijn verdeeld, over de "algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur" welke tegenwoordig zoveel aandacht 'van de be
oefenaars van het administratieve recht hebben, over de "égalité des 
citoyens devant les charges publiques" 5) uit de rechtspraak van de Franse 
Raad van State enz. enz. 

Ik wil aannemen, dat men er met de nodige speculaties in zou kunnen 
slagen, deze desiderata uit staatsrecht en staatkunde op te hangen aan een 
text, of af te leiden uit zekere Schriftuurlijke aanwijzingen en gedachten
gangen. Maar ik vrees, -dat we ook dan al weer dicht bij Barth terecht 
komen. 

In zijn Christengemeinde und Bürgergemeinde geeft deze een aantal 
voorbeelden van het zogenaamde analoge politieke handelen van de christen. 

Diens opkomen voor de gelijkheid der burgers is analoog met het leven 
in de christelijke gemeente onder één Heer op grond van één doop in één 
Geest in één geloof. 

De verscheidenheid der gaven in de christelijke gemeente heef' als ana
logon het opkomen voor dè scheiding van wetgeving, bestuur en recht-
spraak. , 

Aan de christelijke gemeente is in Christus het licht der wereld opge
gaan, dat de duisternis verdrijft. In de politiek komt daarmede noodwendig 
overeen, dat de christen alle geheime diplomatie beslist afwijst. 

Iii) de gelijkheid der burgers met betrekking tot de openbare lasten. 
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Het Woord Gods, waar2P de gemeente is gegrondvest, is vrij. Daarom 
is de christen voor persvl'ljheid en tegen censuur. 

De gemeente weet niet alleen van Gods toom en gericht, maar. ook van 
Zijn genade. De politieke analogie van deze waarheid bestaat hierin, dat 
de christen geenszins alle geweld in de staat afwij st, maar zich wel tot 
het uiterste inspant voor vreedzame oplossingen. 

Enzovoorts. Het gaat mij hier niet om de (concrete) politieke normen, 
welke Barth de christen hier voorhoudt, maar om de wijze waarop hij die 
in verband met de Schrift tracht te brengen. U zie verder het artikel van 
H. Frost in A.R.s. XX (1950), blz. 359/60. Barth is hier een waarschu
wend voorbeeld om ons van speculaties af te houden. Schriftstudie is nodig 
als brood, zal ons stellig nog veel doen ontdekken, waarmede we voor de 
politiek rijke winst kunnen doen, maar dat houdt geenszins in, dat de H. 
Schrift ons alles zou verschaffen wat voor het voeren van een verantwoorde 
christelijke staatkunde nodig is. De staatsman is niet klaar met Schrift
studie - hoezeer hem die ook aanbevolen zij I -, maar moet daarnaast 
veel weet hebben van Gods handelen in de geschiedenis en van de normen, 
welke daarin openbaar worden. 

Maar hij moet weten, dat het Gods handelen en Gods ordinantiën zijn. 
En dat rechte inzicht verkrijgt hij alleen uit de Schrift. De Schrift dient 
werkelijk maar niet voor het verkrijgen van wat aanvullende kennis. De 
belijder in art. 2 spreekt "niet va'h wat hij rééds bereiken kon en bereikt 
heeft door het natuurlijk licht zijner rede om daaraan dan de kennis door 
het Woord als een "complement" toe te voegen. Maar hij spreekt van de 
kennis Gods als een ondeelbare grootheid. Het is de kennis van die God, 
die reeds in artikel 1 werd beleden. En in wat over de twee middelen en 
de comparatieve relatie tussen beide beleden wordt, tracht zij zich reken
schap te geven van het manifeste handelen Gods in de werken Zijner han
den, dat eerst door de Woord-Openbaring waarlijk werd gezien en gekend. 
Van een wezenlijk verschil tussen art. 2 en Calvijn is dan ook geen sprake. 
Men zal met klem en nadruk mogen en moeten protesteren tegen élke 
twee bronnen-theorie, die Schrift en traditie, Schrift en natuur, Schrift en 
geschiedenis als gelijkwaardige kennis-bronnen náást elkaar stelt. Zulk 
een nevenstelling is altijd uitgelopen op een devaluatie van de Heilige 
Schrift. Maar eveneens moet worden afgewezen elke poging om vanuit de 
verblinding der ogen in de gevállen mensheid tot de conclusie te komen, 
dat God Zich alleen in het Woord heeft geopenbaard en niet reeds in de 
werken Zijner handen." (Berkouwer, a. w., blz. 233). 

Over dat laatste moet nu nog iets worden gezegd. In "natuur" en "ge
schiedenis" werkt de satan en ons kenvermogen is verduisterd. Hoe zullen 
wij dan uit de schepping beginselen kunnen opsporen zonder daarbij tel
kens weer grotelijks te dwalen en in allerlei onenigheid te vervallen? Dat 
is de bedenking. 

Het is merkwaardig, dat men haar uit deze kring nooit hoort maken 
met betrekking tot de mogelijkheid van het recht kunnen verstaan der 
H. Schrift. Toch is ook dat ons van nature onmogelijk, omdat ons hart 
boos en ons verstand verduisterd is. Desniettemin belijden wij - terecht
de perspicuitas, sufficientia en efficacitas (doorzichtigheid, voldoendheid en 
krachtdadigheid) der Schrift. Maar deze haar eigenschappen kunnen wij 
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eerst ervaren, indien wij bij ons onderzoek der Schrift door de Heilige 
Geest worden geleid. 

Zo staat het ook met de mogelijkheid van het leren onderkennen van 
Gods ordinantiën in natuur en geschiedenis. Ook die bestaat voor ons 
slechts, als ons hart door de werking vaIi Geest en Woord radicaal is 
omgezet en wij ons bij ons onderzoek stellen onder de leiding des Geestes 
en slechts willen arbeiden bij het licht van Gods Woord. Om de wil van 
God te kunnen verstaan moeten wij worden hervormd door de vernieuwing 
van ons denken; Rom. 12 : 2. 

Met de in de boven kortelijks weergegeven bedenking schuilende moei
lijkheid he(!ft ook Dr Kuyper geworsteld. Zie het hoofdstuk "De metho
dologie van. het onderzoek der kringen" in Veenhof' s S ouvereiniteit in 
eigen kring, blz. 63 v.v. Maar toch hield hij vol - en Veenhof stemde 
daarmede kennelijk in -, dat de ordinantiën Gods voor de schepping 
moeten worden onderkend in "het begluren van het leven, van Gods heer
lijke, rijke schepping, bij het licht der H. Schrift, waaraan het gevondene 
telkens moet worden getoetst" (blz. 85). 

Waarom kan het zo? Omdat de zonde niet de Wet Gods krachteloos 
kon maken, omdat Zijn ordinantiën onaangetast bleven" omdat de struc
turen der werk~lijkheid bleven wat ze waren I Door de zonde tracht wel de 
mens telkens in verkeerde richting te werken. Maar hij bleef onder de. wet. 
Die wet handhaaft God. De mens moet niet zelden terug. En ook heeft 
God nog gezorgd dat er in deze wereld een zekere weerhouding is, een 
bewaring van dit tijdelijke leven, waardoor het nog niet geheel in onge
bondenheid uiteenvalt. 

Door en in dit alles blijft het gelovig onderzoek naar de structuren, der 
schepping, naar Gods ordinantiën, en de erkentenis daarvan in de formu
lering onzer beginselen, mogelijk. En dan is God trouw voor degenen die 
Hem vrezen. Hij laat hen niet in het duister dwalen. Bij het licht van 
Zijn Woord 'schenkt Hij hun nog inzicht in Zijn wil en wet, zoals Hij 
die ook in "natuur" en "geschiedenis" doet blijken. 

Daarbij wil ik nog opmerken, dat onze beelden ter vergelijking slechts 
gebrekkig zijn. "Bij het 'licht van de H. Schrift" kan nooit alleen maar 
betekenen: wij graven, zij het bij een schijnwerper. Want die Schrift is, 
gelijk reeds werd gezegd, tevens toetssteen. En ook moet én bij het graven 
én bij het toetsen onze kennis uit de "natuur" doordrongen zijn en steeds 
meer worden van de kennis uit de H. Schrift. G. 
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MR J. HOLLANDER 

Het is een bekend feit, dat belangen in strijd kunnen zijn met idealen. 
Zo kunnen b.v. iemands economische belangen in strijd komen met zijn 
ideaal van absolute eerlijkheid. De meesten onzer zullen deze strijd kennen 
wanneer zij hun belastingbiljet moeten invullen. 

Onder belang zouden wij hier dan willen verstaan datgene, dat tot 
iemands persoonlijk en onmiddellijk nut is, terwijl ideaal is het slechts 
op de lange duur bereikbare, dat tot ieders nut strekt. 

Deze controverse tussen belang en ideaal kan zich ook voordoen in het 
leven van een staat. Zeer dikwijls· zal het nationaal belang van een staat 
strijden met de idealen, die deze zelfde staat ten aanzien van de internatio
nale samenleving aanhangt. 

George F. Kennan, die onder Truman's regering Amerikaans ambas
sadeur te Moskou was, heeft voor de Universiteit van Chicago een aantal 
lezingen gehouden, waaraan dit probleem ten grondslag ligt. In deze 
lezingen, gebundeld onder de titel "American diplomacy 1900-1950" 1), 

tracht Kennan. aan te tonen, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek in 
de eerste helft van deze eeuw steeds werd beheerst door de krachten van 
het nationaal belang (national interest) en door die van recht en moraal 
in internationale zaken (legalistic-moralistic approach to international 
problems). Hij komt dan tot de conclusie, dat de laatste in bijna alle ge
vallen de doorslag hebben gegeven en acht dit de ernstigste fout van de 
Amerikaanse politiek in die periode. 

Naar de mening van Kem.1an heeft de Amerikaanse buitenlandse politiek 
in zich "iets van het oude respect voor arbitrageverdragen, iets van de 
Haagse Conferenties en van de plannen voor algehele ontwapening, iets 
van de meer ambitieuze Amerikaanse ideeën over de rol van het Volken
recht, van de Volkenbond en de Verenigde Na ties, iets van het Kellog
Pact, iets van het geloof in wereldrecht en wereldregering. Maar niets 
van dit alles in zijn geheeL" 

" ... De kern van deze opvatting over de buitenlandse politiek is, dat 
het beter is een aantal formele criteria van juridische aard te zoeken waar
aan het toelaatbaar gedrag van een staat kan worden getoetst, dan de 
netelige conflicten van nationale belangen te aanvaarden, ze te behandelen 
naar hun eigen waarde, met het oog op het zoeken naar een oplossing, 
die de stabiliteit van het internationale leven het minst verstoort. Er 

1 ) Uitgave: Mentor hooks, The N ew American Library, N ew Y ork. 
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dienen dan juridische lichamen te komen, die competent zijn de hande
lingen van de regeringen tegen deze formele criteria af te wegen en te 
besliSS,en of deze handelingen al dan niet aanvaardbaar zijn." 

"Bij dit alles neemt men dan aan, dat de zaken waarvoor andere volken 
geneigd zijn te vechten voor het grootste deel afkeurenswaardig en onbe
langrijk zijn, zaken waarvan men terecht mag verwachten, dat zij een 
tweede plaats zullen innemen achter de wenselijkheid van een ordelijke 
wereld, die niet verstoord wordt door internationaal geweld. Voor Ameri
kaanse begrippen is het onaannemelijk, dat volken positieve verlangens 
hebben, die zij als wettig beschouwen en belangrijker achten dan vrede 
(i!n orde in het internationale leven. Gezien van dit standpunt is het dan 
ook niet duidelijk, dat deze volken niet de spelregels voor de internationale 
politiek zouden aanvaarden, evenals zij immers zulke regels hebben aan
vaard voor sportcommissies om te voorkomen, dat het spel te ruwen te 
onbehouwen zou worden, en daaraan door hen een gewicht gehecht zou 
worden zoals wij nooit bedoeld hadden." (blz. 93 e.v.). 

In dit citaat karakteriseert Kennan op uitstekende wijze het politiek 
idealisme, dat zowel het Amerikaanse volk als vele leidende Amerikaanse 
diplomaten en politici bezielt. 

Toch menen wij in de na-oorlogse politiek van Amerika een verschui
ving te kunnen opmerken van deze idealistische naar een meer realistische 
opvatting. 

De Amerikaanse houding ten aanzien van de Indonesische kwestie is 
nog een voorbeeld van het oude idealisme. 

Afschaffing van kolonialisme, onafhankelijkheid voorde Indonesiërs en 
een democratisch binnenlands bestuur waren de leuzen waarmee Amerika 
het Nederlandse standpunt bestreed. 

Bijbedoelingen om op deze wijze good-will te kweken bij de Aziatische 
volken en op de duur economische voordelen voor zichzelf te behalen 
waren wel aanwezig, maar bleven toch min of meer op de achtergrond. 

Over het feit, dat de Amerikaanse beginselen en instellingen niet zonder 
meer in .andere delen van de wereld kunnen worden toegepast, dacht men 
niet na. 

Nog steeds leeft het overgrote deel van het Amerikaanse volk in de 
verbeelding, dat deze houding ten aanzien van Indonesië politiek juist is 
geweest. Onbekendheid met de Indonesische toestanden van vroeger en 

, nu, met de verscheidenheid in volken, talen. en culturen in de Archipel, 
met de kwestie-Ambon en de vele andere factoren, die in de Indonesische 
kwestie zulk een belangrijke rol hebben gespeeld, is hier mede oorzaak van. 

Slechts heel langzaam doet de politieke onrust en de labiele economie 
van het huidige Indonesië de Amerikanen inzien, dat hun idealistische 
politiek niet die ,glorieuze resultaten heeft gehad, die zij ervan verwacht 
hadden. 

In de Koreaanse kwestie evenwel heeft Amerika een zeer realistische 
politiek gevoerd, al heeft men het ideaal van de Verenigde Naties (stoppen 
van agressie door gezamenlijke internationale actie) gebruikt om de eigen 
belangen te camoufleren. 

Het Koreaanse schiereiland is het snijpunt van de invloedssferen van 
Rusland, China en Japan (Amerika). Voor Rusland betekent de beheer-
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sing van ~orea de vrije toegang tot de Gele Zee en· de mogelijkheid druk 
uit te oefenen op China. Om deze redeneri is een te grote Russische in
vloed in Korea China allerminst welgevallig. Maar Korea is ook voor 
Japan van het grootste belang. Niet ten onrechte is het wel eens het pistool 
op het hart van Japan genoemd. Behalve dit militair-strategische belang 
zijn er dan nog de industriële belangen, die Japan in Korea heeft en de 
Japanse zeevisserij rond Korea. Wie in de huidige wereldsituatie Japan 
raakt, raakt Amerika. Japan is voor Amerika het voornaamste bolwerk 
in het Verre Oosten. Een door Rusland of China beheerst Korea zou een 
doorn in het Japanse vlees zijn, waarvan ook Amerika de pijn zou voelen. 
Aan de andere kant betekent een Westers gezind Korea (onder Amerikaanse 
invloed) een laatste bruggenhoofd voor Amerika op het Aziatisch continent. 

Tegen deze achtergrond is het wel begrijpelijk, dat het niet louter 
enthousiasme· voor de doelstellingen van de Verenigde Naties was, dat 
~merika tot actie tegen de Noord-Koreaanse agressie brácht. Men hoort 
zelfs wel eens beweren, dat Washington zelf overwogen zou hebben Noord
Korea gewapenderhand te veroveren en een verenigd Korea onder Ame
rikaanse invloed te vestigen. De plannen en voorbereidingen tot de N oord
Koreaanse aanval zullen de Amerikaanse inlichtingendienst zeker niet zijn 
ontgaan. Merkwaardig is, dat Foster Dulles een week voor het uitbreken 
van de vijandèlijkheden het Zuid-Koreaanse leger en de verdedigings
werken aan de 38ste breedtegraad inspecteerde en besprekingen had met 
de Amerikaanse militaire adviseurs en instructeurs in Zuid-Korea. In 
ieder geval bood het besluit van de Verenigde Naties Zuid-Korea te steunen 
en Amerika mef de leiding van het V.N.-Ieger te belasten, aan de Ameri
kanen een welkome gelegenheid hun belangen te behartigen met de steun 
van de wereldopinie. 

Een politieke fout maakte Amerika echter in 1950. 
Het is steeds het officiële standpunt van de Verenigde Naties geweest, 

dat het enige doel van haar militaire actie was de aanvaller de vruchten 
van zijn agressie te ontzeggen en daarna te trachten het geschil aan de 
conferentietafel tot een oplossing te brengen. Dit döel was dus bereikt 
wanneer het Noord-Koreaanse leger weer achter de 38ste breedtegraad 
zou zijn teruggedreven. Dit was reeds het geval in het najaar van 1950. 
Echter meende Washington toen de ka,ns schoon te zien geheel Korea 
binnen de Amerikaanse invloedssfeer te brengen. De mantel van V.N.-'
idealisme werd afgeworpen en met slechts het Amerikaanse belang voor 
ogen rukte Mac Arthur Noord-Korea binnen. Dat de andere twee "belang
hebbenden" bij Korea nu niet stil konden zitten, sprak bijna vanzelf: 
Russisch materiaal en Chinese vrijwilligers stroomden Noord-Korea bin
nen. Washington, dat dit ongetwijfeld wel voorzien moet hebben heeft 
deze risico's blijkbaar durven lopen. Eerst toen deze gewelddadige politiek 
geen succes bleek te hebben werd Mac Arthur tot zondebok verklaard. 

Onbegrijpelijk blijft het, dat de Verenigde Naties niet officieel ge
protesteerd hebben, toen hun leger onder Amerikaanse leiding voor Ame
rikaanse belangen gebruikt werd. 

Waarschijnlijk heeft Amerika zijn "leiderschap in de Verenigde Naties" 
gebruikt om een dérgelijk protest te voorkomen of hebben de ·Westerse 
mogendheden gevreesd, dat het de communisten teveel in de propaganda
kaart zou spelen. 
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Wat hiervan zij, het is een feit, dat in de officiële verslagen van de. 
Verenigde Naties over de Koreaanse kwestie over deze episode bij voor
keur zo weinig mogelijk gesproken wordt. 

Nadat beide partijen in Korea weer in een toestand van militair even
wicht geraakt waren begonnen de wapenstilstandsonderhandelingen. Of 
hierbij het krijgsgevangenen-probleem werkelijk de grootste hinderpaal 
is geweest, valt te betwijfelen. De communisten hebben hardnekkig aan 
de gedwongen repatriëring van de krijgsgevangenen vast gehouden, maar 
na de massale vrijlating van de anti-communistische krijgsgevangenen in 
Zuid-Korea, bleef het bij officiële protesten, en voor de totstandkoming 
van de wapenstilstand vormde het uiteindelijk geen beletsel. Deze vrij
lating (officieel "ontsnapping" geheten) hielp in feite het gehele krijgs
gevangenen-vraagstuk uit de wereld. De "bekeringsprocedure" voor de 
overgeblevenen, die immers, zoals te voorzien was, weinig om het lijf 
heeft, biedt beide partijen slechts gelegenheid het vraagstuk op voor hen 
politiek aanvaardbare wijze af te wikkelen. Er bestaat dus alle reden om 
aan te nemen, dat niet de krijgsgevangenen, maar de politieke toestand 
van Korea het grote probleem van de wapenstilstandsonderhandelingen is 
geweest. Dit zou dan ook de reden kunnen zijn waarom de pers niet tot 
de onderhandelingen werd toegelaten en er slechts weinigzeggende com
muniqué's werden uitgegeven. Eerst toen het onmogelijk bleek op mili
taire basis tot een regeling te komen heeft men het vuren gestaakt en het 
probleem verschoven naar een politieke conferentie. 

Onmiddellijk na de wapenstilstand werden de banden tussen Zuid-Korea 
en Amerika nog eens aangehaald, terwijl Rusland een economisch ver-

". drag met Noord-Korea sloot. De Chinezen hebben nog steeds hun troepen 
in Noord-Korea. De machtsverhoudingen rond Korea zijn dus dezelfde als 
die vóór het uitbreken van de vijandelijkheden, al is de toestand dan nu 
veel meer verscherpt. 

. / 

Rusland zag op de politieke conferentie van Korea, die nu moet plaats 
vinden, gaarne een aantal pas ónafhankelijk geworden Aziatische landen 
vertegenwoordigd. Deze landen, met India aan het hoofd, voeren een idea
listische, zgn. neutrale politiek, die in de praktijk meestal gunstig voor de 
communisten blijkt te zijn. Het is juist hierom, dat Amerika de confe
rentie alleen tot de strijdende partijen beperkt wil zien. 

Het zou ons te ver voeren hier verder in te gaan op de ontwikkelingen 
rond Korea na de wapenstilstand. Bovenstaande moge voldoende zijn 
om een beeld te geven van de merkwaardige mengeling van idealisme en 
eigenbelang in de Amerikaanse politiek in het Koreaanse probleem. 

Het is dit Amerikaanse belang, dat het de Verenigde Naties heeft 
mogelijk gemaakt als internationaal lichaam tegen een agressor op te 
treden. Omdat het nationaal belang ermee gemoeid was heeft Amerika 
een compleet leger naar Korea gestuurd en niet, zoals alle andere landen, 
slechts kleine eenheden, meestal uit vrijwilligers samengesteld. 

Het valt te betwijfelen of de Verenigde Naties ook tot militaire actie 
in staat waren geweest, wanneer de agressie had plaats gehad in een 
gebied waar geen der grote mogendheden enig belang bij had. Wij zouden 
.hier slechts de verovering van de Republiek der Zuid-Molukken door 
Indonesië willen noemen . 
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Ontbloot van elk idealisme is de Amerikaanse houding in het Marok
kaanse vraagstuk. Ook hier zouden de Amerikanen hun anti-kolonialisme 
en zelfstandigheidsleer hebben moeten toepassen. Maar een dergelijke 
idealistische politiek zou uitermate schadelijk geweest zijn voor de Ameri
kaanse belangen. Een pro-Marokkaanse houding zou Frankrijk van de 
Verenigde Naties vervreemd hebben en daardoor misschien zelfs de Navo 
in gevaar hebben gebracht. Maar vooral ook zou een onafhankelijk 
Marokko op de duur verwijdering van de Amerikaanse bases uit dit land 
kunnen gaan eisen. In Indonesië hebben de Amerikanen wel geleerd, dat 
hun stem aan een onafhankelijkheidsstreven niet altijd met een pro-Ameri
kaanse houding beloond wordt. Detneeste jonge staten hebben zich neutraal 
verklaard en deze neutraliteit speelt meestal de Russen in de kaart. 

Ook in de verdragen met het communistische Joegoslavië en het fascis
tische Spanje heeft Amerika zich niet door ideële motieven laten leiden. 
"Deze verdragen zijn alleen op militair-technische, niet op ideële of ideo
logische gronden aanvaardbaar", schreef een invloedrijk Amerikaans blad. 

Wij zien dus, dat de Verenigde Staten na de oorlog een steeds realis
tischer politiek zijn gaan voeren, waarvan het enige doel is de bezwering 
van het Russische gevaar en de handhaving van de huidige positie van 
Amerika in de wereld. 

Wij hebben gezien, dat de Verenigde Naties hun ideaal (gezamenlijk 
optreden tegen agressie) alleen dank zij deze realistische Amerikaanse 
politiek hebben kunnen verwezenlijken. Ondanks het feit, dat alle leden 
van de Verenigde Naties gelijke rechten hebben (behalve in de Veiligheids
raad), en theoretisch een actie kan worden ondernomen wanneer de meer
derheid zich er voor verklaart en het veto-recht niet is toegepast, blijkt 
in de praktijk, dat een actie alleen mogelijk is, wanneer deze gesteund 
wordt door één of meer der Grote Mogendheden. En deze zijn in het 
algemeen alleen dan daartoe bereid, wanneer hun belangen ermede ge
diend zijn. Zouden de Verenigde Naties een plan aanvaarden waarmede 
een of meer der Grote Mogendheden het niet eens is, dan heeft dit plan 
weinig kans van slagen. Door financiële boycot of diplomatieke pressie 
kunnen de Grote Mogendheden een dergelijk plan verijdelen. Mochten 
deze middelen geen succes hebben, dan blijft hen altijd nog het dreigement 
van uittreding, waardoor de Verenigde Naties als internationaal lichaam 
practisch waardeloos zou worden. Zo heeft Amerika gedreigd met uit
treding wanneer communistisch China tot de Verenigde Naties zou wor
den toegelaten en Frankrijk wanneer de V. N. maatregelen in de Marok
kaanse kwestie zou nemen. 

De positie van de Grote Mogendheden in de Verenigde Naties is on
aantastbaar. Zouden zij eens niet gelijk krijgen, zij weten in ieder geval 
hun zin te krijgen. 

Ook de jonge Aziatische en Arabische staten hebben weinig te vrezen. 
Zij zijn het politiek proletariaat, dat niets te verliezen en alles te winnen 
heeft. Zij vonden in de Verenigde Naties eel! forum voor hun onaf
hankelijkheidseisen, zij krijgen technische en financiële hulp van de 
V. N. op alle terreinen en naar hun gunst wordt door Oost en West 
gedongen. Het zijn de middelgrote en kleine Europese staten, die het 
minst van de Verenigde Naties te verwachten hebben. Hulp hebben zij 



\ 

o. • 

DR E. nm:ama 

niet nodig en politiek hebben zij weinig in de melk te brokken. Het is 
goed ons te realiseren, dat ook Nederland tot deze groep behoort. 

De Verenigde Naties doen met hun technische hulp en financiële steun 
in onder-ontwikkelde gebieden ongetwijfeld goed werk, en daarmede geurt 
men graag. De bedoeling van de Verenigde Naties is echter niet een 
internationale philantropische instelling te zijn, maar een orgaan, waar 
men bij meerderheid van stemmen van gelijkgerechtigde leden politieke 
problemen wilde beslissen, op grond van d~ beginselen, die in het Charter 
zijn vastgelegd. En hierin is men tot dusverre niet geslaagd. 

De idealen, die in het Charter van de Verenigde Naties zijn belichaamd, 
zouden wij niet als onjuist of vals willen bestempelen. Er zijn velen, die 
met de hoofdzaak er van instemmen en wij scharen ons gaarne onder hen. 
Men moet echter wel bedenken, dat er ook in de Verenigde Naties verschil 
is tussen leer en leven. ' 

Wanneer een geschil tussen twee landen in de Verenigde Naties be-:
handeld wordt, geven de leden-staten niet hun stem aan de oplossing, die 
van internationaal standpunt bezien juridisch en moreel de meest ideale 
is, doch zij steunen die partij in het geschil bij wie zij, om welke redenen 
ook, het meeste belang hebben of die oplossing welke het best in hun 
kraam te pas komt. 

Met dit alles hebben wij niet willen zeggen, dat de Verenigde Naties 
politiek gezien een volkomen nutteloze instelling is. Het huidig inter
nationaal leven zou zonder haar ondenkbaar zijn. Zij is het enige orgaan, 
waar Oostelijk en Westelijk blok elkaar voortdurend ontmoeten. In deze 
steeds kleiner wordende wereld, waar weinig gebeuren kan, waarvan de 
invloed niet elders te merken is, voorziet zij in een behoefte. Vergeleken 
bij de Volkenbond is zij zeker als een vooruitgang aan te merken. On-

o danks de vele fouten en gebreken die de Verenigde Naties aankleven, is zij 
toch een stap in de goede richting naar een vreedzamer internationale 
samenleving. In haar huidige vorm mag zij dan niet het beste zijn, wij 
hebben niet beter. , 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

DR E. DIEMER 

De moeilijkheid is alweer, waar te beginnen. Want het boekje met de 
aantekeningen heeft opnieuw het gebruikelijke volume gekregen, ja het is 
nog- wat dikker dan anders. Immers, de herfst moge ons dit jaar door het 
prachtige weer (dat het dijkherstel zeer heeft bevorderd) dan wel een 
verlengstuk van de zomer hebben toegeschenen - de drukte was er be
paald niet minder om dan anders. 

Maar waarom niet aan te vangen met de letter A? Dat kan dan zijn 
het mysterieuze Afrikaanse land Abessinië, dat ditmaal ook in een binnen
landsoverzicht van Nederland genoemd behoort te worden, omdat het in 
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deze mqandenhet reisdoel was van onze koninklijke ambassadeur Prins 
Bernhard. 

Trouwens, het Zuidelijke werelddeel kreeg uit ons land nog meer hoog 
bezoek: de ministers Drees en Algera maakten een eerste roemruchte 
tocht mee met het huidige vlaggeschip van onze nationale luchtvaart. Om 
nog even in de lucht en buiten de landsgrenzen te blijven: de K.L.M. 
oogstte, onder intens medeleven van schier onze gehele bevolking, lauwe
ren in de race naar het verre Christchurch. 

Waarom het te verhelen? Het doet het hart altijd goed, wanneer de 
naam van Nederland of zelfs maar van een Nederlander bekendheid ver
werft eläers. De Groningse hoogleraar Zernike droeg daartoe zijn be
langrijke wetenschappelijke steen bij door de Nobelprijs te behalen. 

Onze regering betooride zich op haar beurt een goede gastvrouwe door 
op de Haagse conferentie over het "kleine Europa" een aantal groten der 
wereldpolitiek te ontvangen, die we anders slechts kenden van de plaatjes 
uit de krant. Terwijl we deze bescheiden regelen op papier zetten, steken 
de heren de diplomatieke hoofden nog bij elkaar. We onthouden ons daar
om van een oordeel, al lijken de vooruitzichten, met name door de Franse 
zorgen, niet hoopvol. 

Heeft het niet iets van een. teken des tijds, dat een "binnenlands over
zicht", wil het zijn taak verstaan, ook aan het internationaal gebeuren 
niet geheel voorbij kan gaan? Om in dit verband nog iets te noemen: de 
Vrije Universiteit kreeg, jazeker, haar leerstoel in de wetenschap der 
politiek met hoogleraar De Jong als een man die goede verwaçhtingen 
wettigt omdat hij ze voor een belangrijk deel reeds heeft ingelost, maar 
daarnaast ook hoogleraren in het Engels en Frans.' 

En nog meer is er te noemen. Want onlangs besloten de A.R. Partij 
en de C.H. Unie toe te treden tot de internationale organisatie van Chris
ten-democraten, zulks nadat enkele voorwaarden, dezerzijds gesteld, waren 
ingewilligd, een besluit, dat toe te juichen valt in verband ook weer met 
de internationale samenwerking. 

Het een grijpt alweer in het ander. Want van deze internationale orga
nisatie, Les Nouvelles Equipes genaamd, maken rooms-katholieken en 
protestanten deel uit en het besluit der A.R.P. en C.H.U. was voor een 
deel van de r.k. dagbladpers te onzent al dadelijk reden om de mogelijk
heid aan te roeren, dat deze internationale band ook nog wel eens ge
vo1gen kon hebben voor de politieke verhoudingen binnen de grenzen van 
ons land. 

Dit werd in die pers zo terloops opgemerkt, maar het kon ons niet ont
gaan. Daarbij kwam nog, dat ook alweer een deel van de r.k. pers bij de 
socialisten in ons goede land vrees meende op te merken voor een moge
lijk herstel van de coalitie. Die r.k. pers gaf zelf geen blijk, dat ze herstel 
van de coalitie nu maar dadelijk in het verschiet zag, maar de mogelijk
heid, juist als mogelijkheid, lachte haar to<;h wel toe. Het is immers in de -
politiek altijd nuttig, dat men niet, het koste wat het wil, op dezelfde 
l"egeringscombinatie is aangewezen. 

Maar ja, hiermede zitten we dan toch plotseling wel midden in het 
politiek debat. Van de herfst is dat politiek debat een niet ongebruikelijk 
nevenverschijnsel. Dit jaar is dat debat trouwens al vroeg begonnen, heel 
wat vroeger zelfs dan de herfst zelf. Onze intelligente lezer - wij kennen 
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geen andere - zal zich willen herinneren, dat de socialistische politici in 
ons (alweer) goede land in dit verband blakerden van een zeker ongeduld. 
Nog vóórdat de Troonrede was uitgesproken, waren ze reeds gekomen 
met de formulering van verlangens. Dat leek niet kies en - erger -
het wás ook niet kies. Immers, het leek wel, of zij zodoende de regering 
onder een bepaalde druk wilden zetten, terwijl deze nog over het concept 
van de Troonrede gebogen zat. - ' 

In het begrotingsdebat is daarop wel van enige spanning blijk gegeven. 
Dat begrotingsdebat was, voor wat betreft het algemene regeringsbeleid, 
ditmaal niet voorafgegaan door een schriftelijke voorbereiding. Men wilde 
nu als het ware zonder aanloop midden in de politieke vijver springen. 
Achteraf kan men wel zeggen, dat de fractieleiders van de K.V.P. en de 
P.v.d.A. daarbij, zij het veelal op eigen gelegenheid, een of meermalen 
kopje-onder zijn gegaan. 

Van het ontbreken der schriftelijke voorbereiding verwachtten sommigen 
een emotie-vol debat. Dat is het tot op zekere hoogte ook wel geworden. 
Om de emotie op te voeren begon het al dadelijk met een motie van de 
heer Romme. Over die motie is heel wat te doen geweest. Zij pleitte, nogal 
gedetailleerd, voor een vrijere loonvorming, op zichzelf een zaak, de over
weging zeer wel waard. Maar wat wilde de heer Romme met zijn motie? 
Achteraf is iij voorgesteld als de meest onschuldige zaak van de wereld; 
men is vanuit de kring der koorknapen van prof. Romme zelfs zover, ge
gaan, hevig diegenen te kapittelen die zich verstoutten van de motie iets 
kwaads te denken. Die motie, zo kregen zij te vernemen, wa,s helemaal 
ni~t bedoeld als een plagerijtje, had helemaal niet de strekking het voort
bestaan van het kabinet van zekere voorwaarden afhankelijk te maken en 
de indiener had aan het kabinet niet willen tornen. Alleen maar, eenmaal 
ingediend, werd zij niet ingetrokken, want dat, zo meende de indiener, 
zou weer onjuiste veronderstellingen oproepen. Hij hield haar dus aan, 
maar, zo werd met klem en nadruk verzekerd, hierin mocht men stellig 
geen tijdbom zien, liggende onder dit ,kabinet. Integendeel, kwam er niet 
juist in deze tijd een l'>oekje van de pers, geschreven door dezelfde prof. 
Romme, waarin argument na argument werd aangevoerd voor een kabinet 
zoals wij thans kennen: een kabinet op brede basis? 

, Al met al was de motie er en - 0 griezel - ze is er nog. Daarnaast 
bleek in deze maanden van een zeker onbehagen bij de andere grote rege
ringspartij, de P.v.d.A. Zij wordt in de Tweede Kamer geleid door een 
man, die - merkwaardigerwijze - ook al zeer ingenomen is met het 
zittende kabinet, maar die al evenzeer zijn bedenkingen heeft. Daarvoor 
kon hij zijn redenen hebben. De minister-president had bij een vorige 
gelegenheid al gezegd, dat het kabinet, door hem voorgezeten, zeker geen 
bij uitstek socialistische politiek voert. Welnu, er werden dan ook wel 
enkele beslissingen genomen, niet conform de zin der socialisten. Om één 
ding te noemen: in de vestigingswetgeving, voor zover zij aan de orde 
kwam, werd niet opgenomen het behoefte-element, zoals bekend een van 
de socialistische desiderata. De heer Burger had kennelijk zo zijn redenen 
- en gewichtiger dan hier vermeld - nu' en dan van een zekere ge-
prikkeldheid blijk te geven. ' 

Maar wat wil men? Regeren is ook te onzent een zaak van compromis 
en het is niet slecht, dat ieder zo zijn bezwaren heeft en niettemin met het 
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totale beeld toch wel zijn vrede hebben kan. Teleurstellingen blijven daar
bij welhaast onvermijdelijk. Of ook onvermijdelijk was de teleurstelling, 
door velen gevoeld rondom de jongste loonsverhoging - daarover zijn 
in het politieke en sociale bestel de meningen verdeeld. . 

In het bovenstaande hebben wij van het algemene beeld intussen nog 
slechts iets kunnen aanstippen. De zweep van de beperkte· plaatsruimte 
drijft ons voort. Want inmiddels ging het gewone parlementaire werk 
door; verricht in trouwe ijver, niet altijd boeiend voor het uiterlijk, maar 
bijna altijd belangrijk en zeker onafgebroken vermoeiend. 

Voor de Tweede Kamer noemen we nog twee feiten. Ten eerste: 
bij de begroting van Overzeese Rijksdelen blèek de P. v. d.A inmiddels 
voldoende progressiviteit te hebben ondergaan om te begrijpen, dat het niet 
aangaat, Nieuw-Guinea aan Indonesië toe te schuiven. En ten tweede: bij 
de begroting van· Justitie voerde Prof. Gerbrandy met de minister van 
Justitie Mr Donker een interessant debat over het karakter van de wet
geving, een debat waardoor de prÛlcipiële zienswijzen zich duidelijk deden 
onderscheiden. 

Maar ook de Eerste Kamer liet zich niet onbetuigd. Zij verenigde zich 
met de grensverleggingen rondom Utrecht en aanvaardde de nieuwe Zon
dagswet, waarbij Prof. Diepenhorst een met spanning g~volgd betoog ten 
beste gaf. 

Keren wij terug naar de partij zelf. Want onder allerhande andere be
drijven door is deze herfst ook voor haar belangrijk geweest. Zij mocht 
ook als partij het genoegen smaken, dat haar voorzitter (of om te spreken 
in de juiste termen van de partij taal : de voorzitter van het Centraal 

I Comité van AR. Kiesverenigingen) - we zouden bijna zeggen: zijns 
ondánks en in elk geval onder protest van zijn kant - zijn 35-jarig 
jubileum als Kamerlid vieren mocht. Voor de regering was dat een dank
baar aangegrepen gelegenheid, de jubilaris te onderscheiden met het groot- . 
officierschap in de Orde van Oranje Nassau. Nog maar weinige uren daar
~oor was aan Dr Schouten door "vriend en vijand", na een magistrale 
Kamerrede, lof toegezwaaid. 

Naast blijdschap was er ook rouw. Want op 6 October overleed Prof. 
Mr P. A Diepenhorst, in zijn leven gedurende een lange reeks van jaren 
~n hoogleraar aan de Vrije Universiteit, aan ~ie honderden oud-leerlingen 
in grote dankbaarheid terugdenken, en lid van de Eerste Kamer, naar 
wiens redevoeringen te luisteren een genot bij uitnemendheid betekende. 
Met reden zeide Dr Schouten, dat wij de nagedachtenis van Prof. Diepen
horst kunnen eren door ons te verdiepen in zoveel dat hij ons aan ge
schriften geschonken· heeft en waarin zo menige bladzijde is, die nog van
daag haar vólle waarde heeft. 

Binnen de partij stond de activiteit niet stil. De gemeente- en provincie
bestuurders verenigden zich met het nieuwe provincieprogram en daar
naast hield een goed bezochte en levendige :Qartijconferentie zich bezig 
met het onderwerp van de bezitsspreiding, een behandeling waarvoor de 
heer Hazenbosch een goed leesbaar praeadvies had opgesteld, dat veler 
tong losmaakte. _ 

Aan debatstof was al evenmin gebrek op de deputatenvergadering, waar 
het passieve vrouwenkiesrecht aan de orde kwam. Ter tafel lag een een
stemmig voorstel van het Centraal Comité, hierop neerkomend dat het 



; 

366 , ADVIE,ZENRUBRIEK 

bekende besluit van 1921 behoorde te worden ingetrokken. Ter depu
tatenvergadering hadden in een hoogstaand debat voor- en tegenstanders 
ruimschoots gelegenheid, het hunne (en het hare) van de -zaak te zeggen. 
Het resultaat is bekend: met overgrote meerderheid verenigden de depu
taten zich met het voorstel, door het Centraal Comité geformuleerd. Dr 
Schouten had tevoren met klem onder aller aandacht gebracht, dat het een 
verrijking voor het politieke leven betekent, wanneer men er in slagen kan, 
de vrouwen voor dit werk te interesseren. En inderdaad, politiek moge dan 
het meest op de weg der mannen liggen, zij heeft. betrekking op heel het 
leven. En daar behoren de vrouwen ook bij. 

Dat leven spoedt zelf niet te weerhouden voort. Wanneer dit nummer 
uitkomt, is de December-maand alweer in het land, de laatste maand van 
het jaar, maar ook de maand waarin we ons scharen rondom het Evangelie 
van Christus' komst in de wereld, die onze wereld is. Zijn reddende komst ,. 
geeft aan ons leven, geeft aan ons werken, geeft ook onze politieke arbeid 
richting en inhoud en zin. 

28 November 1953. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: C\ 
In hoeverre moet, mag, kan de ~ing(in) geacht worden persoonlijk 

in te stemmen met de inhoud van de Goor Hem (Haar) uitgesproken rede
voeringen? 

ANTWOORD: 
Allereerst is van belang de vraag, of er verschil is tussen het uitspreken 

van een rede door de minister-president en het uitspreken van een rede 
door de Koning. Daarbij moet worden nagegaan, of er verschil is tussen 
het uitspreken van een rede door de Koning.en het verrichten van die 
handelingen door de Koning, die Hij alleen verrichten kan (tekenen van 
wetten enz.). 

Het instituut der ministeriële verantwoordelijkheid dateert eerst van 
1848. Als voordien de Koning sprak, was dat dan ook het woord van de 

- persoon des Konings. Zo was ook de troonrede een persoonlijke uiting 
van de Koning. Hijzelf ontvouwde in de troonrede Zijn eigen program. 
En wanneer de Koning om de een of andere reden niet in staat was Zelf 
de troonrede uit te spreken en Hij zich door een commissie (i.c. de minister 

~ van Binnenlandse Zaken) moest doen vertegenwoordigen 1), dan ving de 
minister de rede aldus aan: "De Koning zou hebben gezegd ... " (Dr 
V. A. Six, De troonrede, blz. 48/9). 

Na de invoering der ministeriële verantwoordelijkheid bleef het ge
woonte, dat de troonrede door de Koning werd uitgesproken. Nu werd 
het echter een regeringsrede, waarvoor de ministers verantwoordelijk zijn. 
En wanneer na 1848 de Koning zich door een commissie laat vertegen-

1) 'Vóór 1848 is dat slechts twee maal gebeurd, nl. in 1819 en in 1837. In zulk 
een geval spreekt men niet vall troonrede, maar van openingsrede. 
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woordigen, wordt er dan ook gesproken over de plannen van "de regering". 
De troonrede heeft nu ook veel meer een partijpolitieke inslag gekregen: 
dé in de ene rede uitgesproken oordelen zijn soms geheel tegenstrijdig 
aan die van de andere rede. Het maakt dus bij de troonrede materieel 
geen verschil, of zij door een minister dan wel door de Koning wordt uit
gesproken . 

. Nu is het echter gebruik geworden, dat, behalve in de troonrede, de 
Koning niet spreekt over zaken, waaromtrent geen nationale eenstemmig
heid bestaat., Dat de troonrede, waarin zulks dus veelal niet het geval is, 
toch nog steeds door de Koning wordt uitgesproken, is een vasthouden 

/ aan de gewoonte van vóór 1848. Iedereen weet bovendien, dat voor die 
rede de ministers geheel en al verantwoordelijk zijn, en niemand betrekt 
de persoon van de Koning in die verantwoordelijkheid. Maar buiten de 
troonrede spreekt de Koning slechts als tolk van de nationale eenheid. 
Immers, op deze wijze wordt ook de schijn vermeden, dat de Koning 
persoonlijk partij kiest irl zaken, die niet door het gehele volk worden 
aanvaard, zelfs al zijn ook voor zulke redevoeringen de ministers ten 
volle verantwoordelijk. Daarom worden dan ook -regeringsredevoeringen, 
die naar alle waarschijnlijkheid critiek zullen ontmoeten, steeds door een 
minister uitgesproken. Niemand behoeft er dan aan te twijfelen, wie voor 
die redevoering verantwoordelijk is. 

Stel nu, dat er critiek komt (van welke kant ook) op een rede, die door 
de Koning is uitgesproken en waarvan de regering dus oordeelde, dat over 
de daarin aan de orde gestelde zaken voldoende eenstemmigheid onder het 
volk bestond, dat zij door de Koning kon worden uitgesproken. Dan is 

. dat een bewijs van het feit, dat de regering de situatie verkeerd heeft be
oordeeld en dat niet de Koning, maar een minister de rede had moeten 
uitspreken. En voor het beoordelen der situatie is niet de Koning, maar 
zijn de ministers verantwoordelijk. 

Slechts een enkele maal is het voorgekomen, dat de Koning ook bij een 
andere gelegenheid dan bij een troonrede Zich uitliet over politieke vraag
stukken. Maar dat had dan zeer bijzondere redenen. De redevoeringen, 
die de Koningin in oorlogstijd hield tot het Nederlandse of tot het Ame
rikaanse volk (b.v. de rede op 6 December 1942), waren zulke uitzon
deringen op de regel. Maar zij moesten dan ook de stem van Nederland 
als zodanig tegenover het buitenland vertolken. Om daarop de nadruk te 
leggen werd de koninklijke rede gekozen. 

Na de bevrijding, nu de constitutionele instellingen weer normaal func
tionneren, is dat niet meer nodig: nu is m. n. de minister van Buiten

- landse Zaken geroepen, het buitenland voor en in te lichten. 
Uit een en ander moge worden geconcludeerd, dat het uitspreken van 

een rede door de Koning niet te vergelijken is met handelingen, zoals het 
tekenen van wetten, die alleen door de Koning kunnen worden verricht. 
De Koning kan het uitspreken van een rede altijd aan een minister over
laten. Er is - buiten de troonrede - slechts verschil in nadrukkelijkheid. 

Wat nu betreft enkele gevallen van Koninklijke redevoeringen in de 
laatste jaren, ten aanzien van de Koninklijke rede van 3 Februari 1948 
over de nieuwe structuur van het Koninkrijk is achteraf gebleken, dat 
deze rede niet door de Koningin had moeten worden uitgesproken. Op de 
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inhoud dezer rede is nl. scherpe critiek gèoefend (zo b.v. door Prof. Dr C. 
Gerretson in een rede, getiteld Om Koninkrijk en Constitutie,op7Februari 

\. 1948 gehouden in een landelijke bijeenkomst van het Nationale Comité 
tot Handhaving der Rijkseenhèid). Het toenmalige kabinet heeft dus ten 
onrechte gemeend, dat ten aanzien van de onderhavige materie eenstem
migheid in het volk bestond, dan wel een onjuist gebruik gemaakt van de 
positie van de Koning als tolk der nationale eenheid. De ministers zijn zowel 
voor de inhoud van de rede, als, voor het feit, dat de Koningin haar uit
sprak, verantwoordelijk. En wanneer men de indruk krijgt, dat de Koningin 
het persoonlijk met de rede al dan niet eéns zou zijn, dan zijn ook voor 
die indruk de ministers verantwoordelijk: hun beleid had zó moeten zijn, 
dat omtrent de persoonlijke mening van de Koningin zelfs geen indruk 
kon ontstaan. 

Dat de bedoeld~ rede door de Koningin werd uitgesproken, was het ge
volg van een Kr6onbesluit. Hoe dat besluit tot stand is gekomen, is "het 
geheim (vroeger) van het Noordeinde" (thans: van Soestdijk) : het kan 
een gevolg zijn geweest van volledige wilsovereenstemming van Koning 
en ministers; het kan ook geweest zijn onderwerping van één der Kroon
personen aan de andere; het kan tenslotte geweest zijn een compromis. 
Zodra echter het besluit is genomen, blijft de Koning daarvoor onschend
baar en zijn de ministers ervoor verantwoordelijk. De ministers moeten 
desgevraagd aantonen, dat het uitspreken van de rede door de Koning 
in 's lands belang is geweest. Oordelen de Staten-Generaal hun bewijs
voering onvoldoende, dan kan dat- eventueel worden uitgedrukt in een af
keuring van hun beleid, welke in het uiterste geval tot hun aftreden kan 
leiden. Alleen op deze wijze wordt het Koningscnap beveiligd. Want 
alleen wanneer de ministers verantwoordelijk zijn, behoudt de Koning het 
gezag, Zich, bij het aftreden der ministers, van andere raadslieden te 
voorzien. 

Wie dus stelt, dat de Koning uit hoofde van hetfeit, dat Hij een rede per
soonlijk uitspreekt, met de inhoud dier rede instemt en wie in het uitspreken 
ervan persoonlijke accenten gaat beluisteren (zoals ten aanzien van de rède 
van 3 Februari 1948 werd gedaan door hoofdartikelen in Het Parool van 

, 4 Februari 1948, Algemeen Handelsblad van 4 Februari 1948 enDe Volks
krant van 4 en 11 Februari 1948), ja zelfs wie stelt, dat het ministerie 
de Koning woorden heeft laten zeggen, waarvan het nog maar de vraag 
is, of zij de mening van de Koninklijke spreker vertolkten (aldus De N eder
Zander van 4 Februari 1948), "scheidt in beginsel Koning en Minister, 
breekt de een-en-ondeelbaarheid der Kroon en stelt de persoonlijk on
schendbare Koning bloot aan de schending ener critiek die slechts) maar 
dan ook binnen de grenzen der wet onbeperkt, tegen de verantwoordelijke 
Ministers mag worden uitgebracht" (Prof. Dr C. Gerretson, Om Konink
rijk en Constitutie, blz. 6 11». 
~) Dit werd ten aanzien van de rede van 3 Februari 1948 niet beseft door Oost en 

West, het maandblad der gelijknamige Koninklijke vereniging. In Om Koninkrijk en 
Constitutie, blz. 38, noot 16, citeert Prof. Gerretson Oost en West van 20 Februari 
1948: "Het past in het orgaan der Koninklijke Vereniging Oost en West geenszins 
enigerlei critiek te doen horen op een rede, die werd uitgesproken door Hare Majesteit 
de Koningin. Het mag voor een Vereniging, welke het voorrecht heeft het praedicaat 
,.Koninklijke" te voeren, te enenmale uitgesloten zijn zich in een critische discussie 
te begeven over een redevoering uitgesproken door de Landsvorstin." Deze opvatting 
is uiteraard volkomen onjuist. 

\ 
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Men zou nog de vraag kunnen stellen, waarom de Koning, di~ immers 
niet verplicht is een rede uit te spreken, dan niet weigert zulks te doen. 
Alhoewel deze vraag de suggestie wekt, dat de Koning het met de be- .. 
treffende rede ,niet eens is - hetgeen buiten discussie behoort te blijven! 
- kan hierop toch worden geantwoord, dat de Koning zulks alleen kan 
weigeren, wanneer Hij de mogelijkheid aanwezig ziet het zittend ministerie 
(dat dan wellicht zijn ontslag zal aanbieden) te vervangen door een politiek 
levensvatbaar nieuw ministerie of wanneer Hij uitdrukkelijke strijd aan
wezig ziet met de Grondwet, die Hij door Zijn eed verplicht is te hand
haven. In het laatste geval staat hem slechts een persoonlijk beroep op 
het volk open. 

Rest de vraag, welke handelingen des Konings zijn aan te merken als 
particuliere handelingen dan wel als Regeringshandelingen. 

Regeringshandelingen zijn bepaaldelijk die handelingen, die de Koning 
als Koning verricht. Zo is de Kroningsrede van H. M. Koningin Juliana 
e~n rede, die door de ministeriële verantwoordelijkheid wordt gedekt. 
Evenzo de rede, die de Koningin in 1950 voor studenten in Parijs hield 
bij een officieel bezoek aan de Cité universitaire. Hier bracht Zij immers 
een officieel staatsbezoek en Haar rede maakte deel uit van het officiële 
programma. De op deze rede geoefende critiek, dat haar inhoud een huma
nistische inslag had, moest zich dus richten tot de ministers. 

Waar echter het niet staatsrechtelijk geschoolde volk ten onrechte ver
band legt tussen de inhoud van door de Koningin gehouden redevoeringen 
met levensbeschouwelijke inslag en het persoonlijk geloof. der Koningin, 
zodat het gevaar ontstaat, dat de waardering voor Haar persoon vermin
dert bij hen die door in die redevoeringen vervatte beschouwingen zich 
in hun religieuze overtuiging gekrenkt gevoelen, daar ware het wenselijk, 
dat de regering (dat is dus: Koning + kabinet) èn terwille van de 
Koningin èn terwille van het Nederlandse volk zodanige redevoeringen 
niet door de Koningin deed uitspreken. Zelfs Het Parool betreurde het 
in een hoofdartikel op 26 Apri11952, dat de redevoering van de Koningin, 
gehouden ter gelegenheid van Haar in die dagen aan de Verenigde Staten 
gebrachte bezoek, herinneringen oproept aan "geschriften van N ehroe en 
Krisjnamurti en aan denkbeelden, die men bij pacifisten, mensen van 
"de derde weg" en bij sommige mystici pleegt aan te treffen". In.die redé 
was volgens Het Parool "sprake van het redden van de menshèid, van het 
in stand houden van de soort en bemoedigend wordt nog verklaard: "zo 
lang er nog leven is is er nog hoop". Is - zo vraagt Het Parool zich af 
-, de geest van Savonarola of van Israëls profeten wellicht in onze 
regering gevaren?" Zulke critiek is constitutioneel volkomen geoorloofd 
en w~r door de Koningin uitgesproken· redevoeringen vaker aanleiding 
hebben gegeven tot critiek van deze aard, zou het zelfs ongewenst zijn, 
die binnenskamers te houden, maar is. het integendeel beter, die publiek 
te uiten, opdat de regering beseffe, dat de Koningin niet de aangewezen 
Kroonpersoon is voor het uitspreken van redevoeringen, welke bij een 
aanmerkelijk deel van het Nederlandse volk gerechtvaardigde bedenking 
oproepen. 

Is hier dus uitdrukkelijk sprake van regeringshandelingen, van parti
culiere handelingen des Konings kan men slechts spreken, wanneer het 

. \ 
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betreft dàden, die Hij' niet als Koning verricht, mits deze daden geen aan
stoot geven. Zou dit laatste n.l. het geval zijn, dan treedt de ministeriële 
verantwoordelijkheid weer in werking. Wanneer de Koning zich b.v. aan, 
misdrijf op misdrijf zou schuldig maken of een onzedelijk leven zou leiden, 
zouden de ministers immers "moeten voorstellen hem buiten staat te ver:" 
klaren de regering waar te nemen ... Zij (nI. deze verklaring) zou ge
paard kunnen gaan met de instelling eener voogdij, die een zoodanig toe
zicht over den Koning zou beteekenen, dat aan den wantoestand een einde 
kwam." (Mr P. J. Oud, Het Constitutioneel Recht Van het Koninkrijk der 
Nederlanden) deel I, blz. 185). C. J. V. 

* 
BOEKBESPREKING 

DR G. J. D. AALDERS} Totalitaire tendenzen m het oude 
Hellas. Kampen, J. H. Kok N.V. 

Dr Aalders heeft op 2 October j.l. het lectoraat in de litteraire Facul
teit aan de Vrije Universiteit aanvaard met een rede over de totalitaire 
tendenzen van Griekenland vóór de tijd van het Hellenisme, dat is dus' 
in zijn bloeitijd. In een kort betoog van ruim tien bladzijden weet hij een 
practisch en theoretisch rijk materiaal saam te vatten, dat hem tot de con
clusie leidt: in het oude Hellas heeft geen totale staat en evenmin een 
totalitaire staatsleer bestaan; waar totalitaire tendenzen zich vertoonden 
waren deze een gevolg van noodtoestanden; in de theorie wordt de staat 
steeds gezien als beheerst· door een hogere werkelijkheid, niet als een zich 
zelf genoegzame grootheid. 

Het komt mij voor, dat dit juist gezien is. De gedachte van de totali
taire staat, zoals wij die hebben leren kennen uit de theorie en practijk 
van fascisme en nationaal-socialisme, heeft in Hellas noch in de practijk 

. noch in de theorie aanhang gevonden. Prof. Van Groningen komt in zijn 
mooie studie van 1941 over de beoordeling der alleenheerschappij door 
de grote Atheense tragici tot gelijke conclusie. Dr W. Zwikker in zijn 
boek over Een strijd om Griekenland.s toekomst (1943) komt tot 
de slotsom dat Griekenland zijn toekomst verspeeld heeft door zijn ver
zet tegen het monarchaal stelsel van Philippus en Alexander. Prof. Roos 
heeft in zijn mededeling in de Academie van Wetenschappen . Van grote 
mogendheid tot universiteitsstad (1945) op aangrijpende wijze geschil
derd, hoe wanhopig Athene voor haar oude vrijheid heeft gestreden. En 
zo zou men kunnen doorgaan. Om het in een ietwat gemoderniseerde 
vorm Plutarchus na te zeggen: een totalitair bewind past in Perzië met 
zijn slaafse bevolking, maar niet in Hellas met zijn vrije burgers. Dat 
was de grondtoon van de Griekse beschaving, waarvan slechts bij gelegen
heid en dan nog maar ten dele werd afgeweken. 

Dr Aalders heeft er goed aan gedaan deze waarheid nog eens beknopt, 
maar helder en grondig en van nieuwe argumenten voorzien, aan zijn 
hoorders voor te houden. Gaarne bevelen wij de lezing van zijn rede aan 
bij allen, die in het onderwerp belangstellen. A. ANEMA 

., -, 
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B. JONGELING, Grondvragen met betrekking tot onze politieke 
roeping. J. Boersma, Enschede 1953. 

Het is met dit geschrift (een brochure van 32 blz.) een ietwat eigen
aardig geval. 'Het zoekt namelijk zijn lezers allereerst binnen een be
paalde kring, te weten onder hen, die aan de "vrijmaking" van 1944 e.v. 
als "reformatie der kerk" bepaalde consequenties hebben verbonden voor 
het politieke leven en die dan ook daarin aanleiding hebben gevonden tot 
de oprichting van het Gereformeerd Politiek Verbond. 

Nu vertoont deze kring een typische geslotenheid: men verkrijgt tot 
hem slechts toegang via vorenbedoelde, zeer karakteristieke "vrijmaking" 
(= primaire "reformatie"). Maar bovendien moet men dan ook nog aan
vaarden, dat deze "vrijmaking" haar voortzetting behoort te vinden in 
een, even karakteristieke, "doorgaande reformatie" van het gehele leven, 
die in de kerk haar typische uitgangspunt vindt en in wezen daardoor 
kerkelijk is bepaald. In de bedoelde kring heeft dit alles voorts zo ongeveer 
de kracht en waarde van een "belijdenis". 

Doch als de zaken zó staan, is kennisneming van deze brochure dan 
voor andere mensen, voor hen die niet tot deze eigenaardige kring behoren, 
nog wel van enig belang; heeft het wel zin haar voor de lezers van A. R. 
Staatkunde te recenseren; kunnen deze met de brochure nog wel enige 
winst doen? 

We willen op deze vragen niet terstond met een ontkenning antwoor
den; laten we niet bij voorbaat al aannemen, dat hier voor ons geen bood
schap te ontvangen valt; dat we daatom aan deze brochure "geen bood
schap hèbben" ook. 

Wanneer we dan ook vooreerst trachten de brochure zelf te laten spreken, 
vermelden we om te beginnen, dat de schrijver een voor hem zeer belang
rijke onderscheiding invoert: die tussen een "eerste" politieke roeping, 
rechtstreeks opkomende uit de Schrift, en een "afgeleide", een "bijkomstige" 
politieke roeping; waarin de "eerste" concreet wordt gemaakt voor ons 
huidige Nederlandse staatsbestel, in het bijzonder voor wat betreft het 
stellen van candidaten voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en 
de gemeenteraad en het in het leven roepen van een hieraan dienstbare. 
organisatie. 

Ofschoon de titel van de brochure méér zou doen vermoeden, blijft het 
betoog van de schrijver dientengevolge, voor wat de hoofdzaak betreft, 
beperkt; aan de orde komt slechts één grote grondvraag : wa,t is de politieke 
roeping, die de Schrift ons rechtstreeks voorhoudt? 
. Het antwoord hierop leidt de schrijver af uit Rom. 13 en 1 Petr. 2: 

onze "eerste" politieke roeping is, "dat wij onderworpen zullen wezen aan 
de machten die de Here over ons heeft gesteld, en aan allen, die in hoog
heid gezeten zijn, de ere zullen toebrengen die hun toekomt". Hij plaatst 
deze gedachte voorts sterk tegen de achtergrond van de bedoeling, welke 
de apostel Petrus met het schrijven van zijn eerste brief gehad heeft" 
namelijk aan te geven de positie van de gelovigen in de tegenwoordige' 
wereld en de houding, welke zij in die wereld hebben aan te nemen. 
Centraal is hierbij de gedachte van de vreemdelingschap. Met het oog 
op deze positie van vreemdelingen in de tegenwoordige wereld vermaant 
de apostel zijn lezers door te zeggen hoe hun houding behoort te zijn in 



372 BOEKBESPREKING 

, 
de verschillende levensverhoudingen, waaronder ook die tegenover de '. 
"machten". Deze houding moet bestaan in onderdanigheid en eerbied, niet 

, .' alleen ten opzichte van (toen nog niet aanwezige maar mogelijk nog eens 
optredende) christelijke overheden, maar zonder meer jegens àlle over-' 
heden, ook de "harde", de heidense, de on-christelijke. 

Hier nu ligt; aldus de schrijver, onze "eerste politieke roeping, dat wij 
dáárin buigen voor het Woord des Heeren" . Pas wanneer we deze door 
de Schrift rechtstreeks ons opgelegde roeping verstaan, kunnen we naar 
de mening van de schrijver zinvol verder gaan spreken over politiek op
treden binnen het raam van ons staatsbestel. Dáármee moet het beginnen. 

Wat dit dan verder betekent voor de "afgeleide" politieke roeping is 
voornamelijk hèt volgende. Men zal moeten hebben een politieke gedachte 
van positieve inhoud (gebaseerd op de vorengenoemde uit de Schrift 
rechtstreeks afgeleide grondgedachte), waarvan de mannen, die candidaat· 
gesteld worden voor Kamer, Staten en raad, de dragers moeten zijn in 
de desbetreffende colleges. Ook zal men inzicht moeten hebben in het 
concrete staatkundige leven, in de structuur daarvan, maar ook in zijn 
verwording door de "democratie". De eigen politieke gedachte zal, althans 
aanvankelijk, ingang moeten hebben gevonden bij "het vrijgemaakte kerk
volk" en dat kerkvolk zal in de grond de geesten moeten onderkennen 
en dus de strijd der geesten in zijn wezen moeten volgen. Het zal moeten 
weten waarom en waartoe het dié mannen naar voren brengt als can
didaten. Men zal moeten "omzien" of de Here voor deze tijd evenals 
voorheen ook een man of mannen geeft, die de bekwaamheid bezit(ten), 
deze functie te vervullen. 

Om zulk. een man als candidaat naar voren te schuiven is geen 
partijorganisatie nodig. Wel is er behoefte aan "enige organisering", maar 
niet aan een "kiesvereniging": enkele "initiatiefnemers" zouden van tijd 
tot tijd alle kerkleden kunnen uitnodigen tot een plaatselijke vergadering 
waar over zaken van politieke aard gesproken wordt en een "comité" 
zou voor het gehele land een vergadering kunnen samenroepen om te 
komen· tot het indienen van een candidatenlijst voor de Tweede Kamer. 

Tussen zijn uiteenzetting van de "eerste" politieke roeping en zijn toe
:passing daarvan op de "afgeleide" heeft de schrijver dan nog een tweetal 
paragrafen ingevoegd, die respectievelijk handelen over ons staatsbestel 
en over het partijwezen. In hoofdzaak valt hiervan het volgende te ver-
melden. . 

Wat ons staatsbestel betreft wenst de schrijver vooral stelling te nemen 
tegen de "democratie", welk woord door hem wordt gebruikt in de "eigen
lijke zin" van "volksheerschappij". In de Koningin, bijgestaan door de 
ministers, ziet hij de landsoverheid ; in de "tweeheid" overheid-volk be
horen de ministers bij de overheid en staan de Staten-Generaal aan de 
zijde van het volk. We mogen de Staten-Generaal ook wel de "volks
vertegenwoordiging" noemen, mits goed verstaan: er is hier niet de ver
houding lastgever-lasthebber, waarbij de lasthebber de opdrachten ván de 
lastgever moet uitvoeren; het is hier een zaak van representatie, waarbij 
aan de "volksvertegenwoord~ging" een zelfstandig oordeel toekomt met 
name tegenover de politieke partijen. Al verder is er geen sprake van, 
dat in de ministerraad bepaalde partijen vertegenwoordigd zouden zijn. 
Dit staat niet los van 's schrijvers grondgedachte: "Zullen wij ... daad-
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werkelijk voor de Schrift buigen, dan zullen wij de verhoudingen van ons 
staatsbestel recht moeten zien en dat ook in onze woordkeus moeten doen 
blijken." Met inachtneming van het nodige onderscheid - de gewestelijke 
en de gemeentelijke overheid zijn anders georganiseerd dan de ·landsover
heid - trekt de schrijver deze lijn door ten opzichte van Provinciale 
Staten en gemeenteraad. 

Ten aanzien van het partijwezen verklaart de schrijver, dat dit niet 
onlosmakelijk verbonden is aan een staatsbestel waarin invloed van het 
volk op het regeringsbeleid bestaat; in een min of meer primitieve staat 
kan de vorst zelf de volksrepresentanten kiezen. In de moderne staat met 
zijn algemeen stemrecht zijn wij echter heengegroeid naar het hedendaagse 
partijwezen. Maar die groei is naar het inzicht van de schrijver helaas 
veelszins een verwording. In plaats van de politieke bewustwording van 
de kiezers te bevorderen heeft het partijwezen de politieké machtsvorming 
gesteld als voornaamste doel. Daarin werd de "democratie" weer over
heersend. "Het ging niet zozeer meer om een .plaats voor de politieke ge':' 
dachte in het regeringsbeleid, maar om mannetjes in de regering." De 
ministers worden dan "ministers der partij", die zo nodig door de partij 
kunnen worden teruggeroepen van hun post. Ook hier wil de schrijver 
vasthouden aan wat de Schrift ons zegt omtrent de over ons gestelde 
machten. "Wanneer we dát uitgangspunt niet loslaten ... en dan de lijn 
doortrekken en dáárdoor ons laten beheersen in onze kijk op de staat
kundige verhoudingen waaronder wij leven, dán kunnen we recht refor-
matorisch werkzaam zijn." . 

Laten we deze meer practische paragrafen voorlopig even rusten, dan 
kunnen we ons afvragen, waar nu eigenlijk het zwaartepunt van deze 
brochure ligt: in de behandeling van de vermelde éne "grondvraag" of 
in de toepassing daarvan op de "afgeleide" politieke roeping. Mij dunkt, 
ondanks de schijn van het tegendeel, in het laatste. Het antwoord, op de 
vraag naar de "eerste" politieke roeping gegeven, is eenvoudig, bijna 
simpel: onderwerping aan, eerbied jegèns de "machten". Wie de zaak, 
welke hier aan de orde is, echter tot dit kleine antwoord reduceert, laat 

. een zeer belangrijke aangelegenheid liggen, namelijk wat de politieke 
roeping is van de overheid zelve. De schrijver toch zal m. i. niet willen 
ontkennen, dat óók de overheid van haar kant aan de Schrift gebonden is, 
even "rechtstreeks" als haar onderdanen. Héél kort gezegd is de "eerste" 
politieke roeping van de overheid, dat zij gehoorzaam is aan Hem, die 
zit aan de rechterhand Gods, Christus, de "overste van de koningen der 
aarde". Daarbij rijst, om niet meer te noemen, terstond de vraag, of er 
met het oog hierop ergens een grens ligt voor de onderworpenheid van 
de gelovigen aan de "machten". Is dat antwoord óók uit de Schrift af 
te lezen? 

Op deze vraag (en op andere) zullen we het antwoord moeten zoeken 
in de door de schrijver bedoelde "politieke gedachte van positieve inhoud", 
eigendom van "het vrijgemaakte kerkvolk". Maar dat is, merkwaardig 
genoeg, in deze brochure een zaak van de tweede orde, dat behoort bij de 
"afgeleide", de "bijkomstige" politieke roeping. Hier "klopt" iets niet: 
wat (mede) vooraan moest staan is naar de achtergrond verschoven; het 
moet zijn tijd afwachten, terwijl het naar zijn aard tot het begin behoort. 

. Dit maakt, wat de opbouw der brochure betreft, de indruk, dat de schrijver 
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een "aanloop" moest hebben om zijn gedachten te kunnen zeggen over 
de candidaatstelling en de partijorganisatie (en voorts over staatsbestel 
en partijwezen), en dat hij hoofdzakelijk dáárvoor de "grondvraag" in 
zake de "eerste" politieke roeping aan de orde heeft gesteld. 

Ikmeen de verklaring hiervan te moeten zoeken in bepaalde menings
verschillen binnen de kring, waarvoor de' brochure primair geschreven 
werd. De schrijver heeft bepaalde misverstanden willen wegnemen en 
onjuiste voorstellingen willen corrigeren ten aanzien van de "afgeleide" 
politieke roeping, waarover de verschillen blijkbaar lopen, maar hiervoor 
had hij een - summiere - fundering nodig, welke hij heeft gezocht in 
het Schriftgetuigenis aangaande de "eerste" politieke roeping. 

Wat hier overigens van zij, wij van onze kant zullen goed doen scherp 
in het oog te houden, dat we in de gehele brochure - ook als de schrijver 
met zijn medestanders polemiseert - blijven binnen de typische gedachten-' 
sfeer van het G. P. V. Slag op slag stuiten we dan ook op de ons nu wel 
zo langzamerhand bekende motieven der "doorgaande reformatie", waar
van de schrijver zich nergens losmaakt en klaarblijkelijk ook niet los
maken wil, doch die wij onzerzijds - met leedwezen maar evenzeer 
met beslistheid - moeten afwijzen, juist op grond' van wat wij zelf 
hebben vernomen uit de Schrift. Ook in deze brochure liggen de 
twee beruchte valstrikken van de "consequente vrijmaking" verborgen: 
een "eenvoudig" Schriftgebruik, dat echter berust op een zeer be
paalde opvatting over de relatie tussen GOOs openbaring en de tot haar 
naderende mens, en een schijnbaar Schriftuurlijke plaatsbepaling van de 
kerk, die echter in werkelijkheid de resultante is van een eveneens zeer 
bepaalde visie op de religieuze bekering als "wederkeer tot het Woord 
des Heren" uit kerkelijk verval en "Woord-verláting". Het subjectivisme 
voert ook in deze brochure weer de boventoon. 

Daarom maakt deze brochure behalve een indruk van onevenwichtig
heid in compositie (zie boven) ook sterk de indruk van machteloosheid, 
van het wel te willen weten maar toch de "lijn" niet te kunnen grijpen. 

Reformatorisch werkzaam zijn stelt nu eenmaal bepaalde eisen, waar
mede we niet willekeurig kunnen omspringen, en het streven naar "door-

, gaande reformatie" van de schrijver en zijn kring betreft voorwaar geen 
geringe zaken. Daarbij komt nog, dat het leven, of de levende werkelijk
heid, vaak sterk gecompliceerd is en niet bestaat van vandaag-op-gisteren, 
maar een ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarin de ervaring van vele, 
soms langdurige perioden is verdisconteerd. En nu mag ware reformatie 
kUlUlen worden getypeerd als "teruggaan tot de oorsprongen", zij gaat 
toch nooit abrupt te werk, maar zij is voorzichtig en heeft oog voor de 
historische continuïteit. Dit alles tezamen - en er zou meer te noemen 
zijn - valt niet zo maar in enkele schemata onder te brengen. 

We wezen hierop al toen we spraken over de "eerste" politieke roeping; 
een overeenkomstige reductie van in werkelijkheid allerminst "eenvoudige" 
zaken brengt de schrijver aan bij de candidaatstelling en de "organisering". 
Ze is ook op te merken in de twee tussengevoegde, meer practische para
grafen. 

Stellen we weer een enkele vraag. KUlUlen we op rekening van de 
democratie als concrete staatsvorm schrijven wat op rekening van een 
valse filosofische "democratie" behoort te worden gesteld? Zijn de Staten- .' 
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Generaal slechts de pleitbezorgende vertegenwoordigers van de onder
danen bij de overheid, of hebben zij zelf ook een aandeel in het overheicis
gezag (enerzijds doordat zij deelnemen aan de wetgeving, andererzijds 
doordat geen regering aan het bewind kan blijven, welke hun vertrouwen 
niet heeft)? Zijn de kiezers behalve onderdanen ook burgers, leden der 
staatkundige rechtsgemeenschap, mede-verantwoordelijk voor de richting 
van het regeringsbeleid? En hoe staat het met de "zedelijke band" tussen 
kiezers en gekozenen ? 

\tVij vrezen, dat het hiervoren bedoelde subjectivisme, nauw verwant 
met individualisme, en de hieruit weer voortvloeiende neiging tot isolering, 
welke het G. P. V. kenmerkt, de schrijver hebben belemmerd zijn lezers 
de juiste weg te wijzen. Trachtende zijn uitgangspunt in de Schrift te 
nemen, deed hij een door zijn subjectief inzicht bepaalde keus. Daardoor 
kàn hij zijn einddoel nîet bereiken, want dit inzicht was hiervoor niet toe
reikend. Zijn brochure, hoe belangwekkend ook als nu eens niet in eerste 
aanleg naar buiten, maar naar binnen polemiserend geschrift uit d~ kringen 
der "doorgaande reformatie", leidt, ondanks de goede bedoelingen van de 
schrijver, in feite ons een dwaalspoor op. 

Is ze voor ons dan in het geheel niet van belang, kunnen we er geen 
enkele winst mee doen? Toch wel: we kunnen onszelf daaraan toetsen. 
\Vanneer de brochure, alles bijeengenomen, ons niet veel meer weet te 
brengen dan een bijna kinderlijk aandoend project voor de "organisering" 
van de candidaatstelling als bij uitstek "concrete" politieke werkzaamheid, 
willen we ondanks alles gaarne daarachter zien leven een in werkelijk
heid kinderlijk verlangen, zich alleen maar te buigen voor de Schrift en 
de even eenvoudige begeerte, de Auteur der Schrift in waarheid te dienen. 
De schrijver en zijn kring zijn onze mede-gelovigen. Hoe staan wij tegen
over de Schrift en haar Auteur? 
Voorburg P. M. J. MEKKES 

DR A. NOTENBOOM, Overheidsroeping in armenzorg. J. H. 
Kok N.V., Kampen, 16 blz. Prijs f 0.65 1

). 

De kwestie waarover dit boekje handelt formuleert de schrijver zelf als 
volgt: "In de kring der gereformeerde diaconie heerst helaas nog steeds 
verschil van mening over de wijze van ondersteuning der 'huiszittende 
armen'. Men is het er niet over eens, of deze voor rekening van de over
heid kunnen komen, dan wel, of die groep van behoeftigen, om principiële 
redenen, uitsluitend hun nooddruft van de kerk mogen aanvaarden, althans 
als de hulp van de familie uitblijft". 

De schrijver geeft zelf op de eerste pagina al zijn mening: "De gevestigde 
traditie, dat de huiszittende armen geen gebruik mogen maken van het
geen de overheid hun volgens de wet kan geven, een traditie, die zich 
heeft gevormd in andere tijden en die haar waarde ongetwijfeld heeft 
gehad, is niet vast te houden". 

1) De redactie acht het wenselijk ter zake van deze recensie te herinneren aan het 
voorbehoud, dat opneming van artikelen, adviezen en boekbesprekingen in Antirevo
lutionaire Staatkunde niet inhoudt, dat de redactie van dit tijdschrift haar instem
ming betuigt met de inhoud van deze bijdrage; de verantwoordelijkheid voor die 
inhoud blijft voor rekening van de schrijver der bijdrage. 



HET PROBLEEM VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID 
TEN OPZICHTE VAN DEN MODERNEN OORLOG 

DOOR 

PRoF. DR G. BRILLENBURG WURTH 

Het is niet de bedoeling van dit artikel, het probleem van de verhou
ding van christendom en oorlog in zijn geheel aan de orde te stellen. In 
1930 hebben wij in ditzelfde tijdschrift daarover geschreven en toen, ons 
oriënterend aan de voornaamste litteratuur over dat onderwerp in die 
dagen, getracht het te bezien tegen den achtergrond van Bijbel en Refor
matie. 

Sindsdien hebben wij een tweeden wereldoorlog achter ons. De situatie 
en de omstandigheden zijn ook in dit opzicht in onze wereld weer aan
merkelijk gewijzigd. Verscheidene nieuwere publicaties, aan ons probleem 
gewijd, hebben sindsdien het licht gezien. Het komt ons voor, dat er alle 
aanleiding bestaat ons daarmee te confronteren en zo opnieuw ons stand
punt te bepalen. 

Men zou de vraag kunnen stellen: is het wel nodig en gewenst telkens 
bij vernieuwing dit probleem in discussie te brengen ? Alle eeuwen door is 
de christelijke Kerk er reeds mee bezig geweest. De verschillende facetten 
ervan zijn alle herhaaldelijk reeds principieel bezien. Is er nog werkelijk 
iets nieuws over te beweren ? Weten wij nu langzamerhand niet, hoe ten 
aanzien van deze aangelegenheid onze positiekeuze moet uitvallen ? 

Ja, is het zelfs niet bedenkelijk de tot dusver gewonnen inzichten steeds 
weer disputabel te stellen? Er zijn er in onze dagen,. die oordelen, dat wij 
onze geestelijke verworvenheden voortdurend weer in de waagschaal 
moeten werpen. Maar leidt dat niet tot een verlamming van onze geeste
lijke kracht? En zal dat .ook ten aanzien van een zo hoogst gewichtige 
aangelegenheid als onze defensie in een zo zeldzaam critiek moment der 
wereldhistorie niet gelden ? Kunnen wij ons de luxe van een theoretische 
discussie veroorloven, nu het meer dan ooit voor ons op daden gaat aan
komen? En deden wij daarom maar niet beter resoluut aan ons eenmaal 
ingenomen standpunt vast te houden en nu maar eens behoorlijk ernst te 
gaan maken met de practische toepassing ervan en met alle macht ons te 
gaan wijden aan al wat met onze taak tot weerbaarheid met het oog op 
dreigende internationale gevaren samenhangt ? 

In deze bedenkingen tegen de vernieuwde behandeling van het oorlogs
vraagstuk schuilt, menen wij, een belangrijk stuk waarheid. Wij moeten 
met betrekking tot allerlei principiële aangelegenheden - en daartoe be
hoort ons onderwerp toch stellig ook - niet telkens weer ons aan het 
wankelen laten brengen. In een houding van theoretische problematiek ligt, 
vooral in critieke tijdsgewrichten, metterdaad een groot gevaar. 
A.S. XXII 1 
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VerVolgens gaat Dr Notenboom er toe over uit de Bijbel af te leiden 
hoe het antwoord op de bovengenoemde kwestie zal moeten luiden. Zeer 

- kort vermeldt hij daartoe enkele gegevens uit het Oude Testament. Iets 
meer zegt hij over het Nieuwe Testament. Daaraan verbindt hij dan ver
schillende opmerkingen. Zo b.v. deze: "De gave, die de arme via de over
heid toekomt, is niet lager in rang, dan die via de kerk gegeven wordt in 
de armenverzorging". En deze.: "De Bijbel stelt de persoonlijke verant
woordelijkheid voorop (1 Tim. 5 : 4 en 16) en zegt daarmee duidelijk 
dat de roeping der diaconie niet noodzakelijk boven alles verheven is". 

Hierna bespreekt de auteur de vraag wat de zin der kerkelijke armen
zorg is. Het is voor hem niet genoeg als de armen bewaard worden voor 
honger en koude. Maar de gaven en talenten moeten ontdekt worden en 
deze moeten in het gemeentelijk leven worden geïntegreerd. "Men moet 
V90r die arme dus een plaats zoeken, waar hij maatschappelijk past, opdat 
hij de dienst van zijn God in zijn dagelijks, goddelijk beroep naar be
horen kan vervullen". Op blz. 9 wordt nader ingegaan op de roeping der 
overheid in de armenzorg. De liberale gedachte dat de overheid ten aan· '
zien van het maatschappelijke leven geen taak heeft, is gelukkig ver· 
worpen. Ht:t gevaar van staatssocialisme is er dan natuurlijk Daarvoor 
behoeft in de armenzorg echter voorshands geen vrees te bestaan. Immers 
de regering schept zelf de gelegenheid, dat kerken en particuliere instan
ties, ieder naar eigen richting, hun armen met financiële hulp van de 
overheid verzorgen. In dit verband zegt de auteur dan nog iets van het 
samenwerkingsartikel der Armenwet (art. 31). Op blz. 11 gaat de schrij
ver na welke andere noden er al zo over blijven, waarvoor niemand bij 
de overheid kan aankloppen en die nu, tot schade van de kerk, uit geld
gebrek verzuimd worden. Er zijn b.v. gezinnen die niet armlastig zijn, 
maar er door allerlei omstandigheden tijdelijk zeer moeilijk voor zitten. 
Hier moet de diaconie waken voor pauperisme. Hetzelfde geldt van 
gezinshulp aan gezinnen die niet arm zijn, maar die het gestelde bedrag 
niet kunnen opbrengen. En dan de door vele diaconieën uit de grote 
steden maar niet gesteunde randleden. Verder de evangelisatie en de 
beroepskeuze, huwelijksmoeilijkheden, arbeid voor onvolwaardigen, ont-

. spanningsgelegenheden voor moeders enz. enz .. Eindeloos zijn de moge
lijkheden hier. 

De schrijver eindigt dan op blz. 12 met de oproep om verdieping van 
het diaconale werk en loslating van de bedelingssfeer. Hij spreekt op 
blz. 13 nog de wens uit dat het Diaconaal Correspondentieblad beter voor 
de dag moge komen. "De Gereformeerde kerk wake ervoor, dat zij niet 
te laat kome." 
, Dit is zo ongeveer' de hoofdgedachtengang van dit boekje van dertien 
bladzijden, met twee bladzijden noten. Wij willen beginnen onze waar
dering uit te spreken voor de prettige en vlotte wijze waarop Dr Notenboom 
dit netelig probleem hier behandelt. Hij geeft geen onnodige vervelende 
uitweidingen, maar formuleert kort en bondig zijn mening. Ook komt heel 
goed uit, hoewel het boekje zeker geen wetenschappelijke verhandeling 
bedoelt te wezen, dat de schrijver een deskundige is op dit gebied. Hij 
is, wat overigens uit anderen hoofde al bekend is, zeer goed op de 
hoogte. Het is dan ook met volledige erkenning van al deze kwaliteiten, 
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dat ik het nu waag de aandacht te vragen voor wat, naar het mij wil 
, voorkomen, critiek verdient. 

Om te beginnen klopt de titel niet geheel op de inhoud, aangezien de 
roeping der kerk in armenzorg minstens even sterk naar voren komt als 
die van de overheid. Beter was dus geweest "Roeping van kerk en over
heid in armenzorg". 

Voorts gevoelen wij een methodisch gebrek: de schrijver formuleert 
niet eerst wat hij verstaat onder de overheidsroeping in het algemeen, 
evenmin wat de roeping van de kerk is, noch wat hij bedoelt met armen
zorg. Het Schriftbewijs verliest daardoor veel aan overtuigingskracht. Wat 
het O. T. zegt over de taak van Israëls overheid in deze wordt immers, 
met een slechts zwakke aanduiding van het grote verschil tussen beide 
Testamenten, naast verschillende uitspraken van het Nieuwe Testament 
geplaatst. Tussen deze twee Testamenten ligt echter juist de loswikkeling 
van de kerk uit het Israëlietisch staatsverband en de daaruit noodzakelijk 
volgende strenge onderscheiding van taak tussen kerk en overheid. 

De schrijver poogt wel duidelijk te maken dat de overheid een op Gods 
Woord gegronde roeping heeft in de armenzorg, evenals de kerk, maar 
nergens blijkt onder welk verschillend gezichtspunt beide instituten zich 

, aan deze armenzorg wijden. Het karakteristieke van de overheids"armen
zorg" waardoor zij zich innerlijk onderscheidt van \<,:erkelijke armenzorg 
wordt niet nader aangeduid. 

Bovendien: wat is armenzorg? 
,Wanneer deze bij de overheid valt onder de regel: "gelijk recht voor 

allen", en de "arme" dus rechten kan doen gelden op de overheid ten 
aanzien van zijn ,levensonderhoud, doet het mij vreemd aan, van "armen
zorg" te spreken. Vroeger vielen onder het begrip, "armen" o.a. degenen 

• die werkloos waren geraakt en de ouden van dagen die niet zelf voor 
hun oude dag hadden kunnen zorgen en de invaliden enz. Wanneer deze 
categorieën tegenwoordig echter recht op levensonderhoud kunnen doen 
gelden, behoren zij dan nog wel tot de, "armen" en is de verstrekkiPg 
van datgene waarop zij positief recht hebben nog wel te rubriceren onder 
het begrip "armenzorg"? Ook dit punt wordt niet geheel duidelijk. Wat 
ook overigens het Schriftbewij s betreft, het heeft ons in geen enkel op
zicht bevredigd. Wij lieten al even doorschemeren, dat wel wat al te vlot 
wordt omgesprongen met het verschil tussen Oud en Nieuw Testament. 
De bepaling van Lev. 19 : 9 en 10 wordt aangehaald: voor de armen 
en vreemdelingen moest een nalezing van de oogst worden mogelijk 
gemaakt. Dr Notenboom maakt deze meteen pasklaar voor zijn doel: "We 
hebben hier te doen met een wet van God, die door de Overheid moet 
uitgevoerd worden". Evenwel staat in het gehele hoofdstuk 19 geen woord 
over die door Dr. N. aan de overheid toegeschreven taak. 

Dr N. komt tot die uitspraak via een andere stelling: "In de Joodse 
theocratie was de Overheid. de executieve, de uitvoerster van de wetten 
door de Koning gegeven". Het komt ons voor, dat hij eerst deze stelling 

, uit de Schrift had behoren te 'bewijzen. Nu heeft deze argumentatie veel 
weg van een petitio principii. 

Natuurlijk blijft bij deze bewijsvoering uit het Oude Testament nog de 
vraag van kracht: waarom wordt hier niet ingegaan op het in dit verband 
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toch wel gewichtige feit dat burgerlijke en kerkelijke overheid în Israël 
moeilijk te onderscheiden waren? 

Wat het Nieuwe Testament betreft wordt Rom. 13 : 4, waar het op
treden van de overheid als "U ten goede" wordt gekwalificeerd, gecom
bineerd met 1 Tim. 2 : 2. Het daar genoemde doel van het gebed voor 
de overheid: "opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle 
godsvrucht en waardigheid", wordt beschouwd als een uitwerking van 
het bovengenoemde "U ten goede" van Rom. 13 : 4. Nu geloof ik, om 
te beginnen, dat in zulk een opvatting van het "U ten goede" - hoewel 
deze nogal eenS verdedigd wordt -'- een schromelijke overdrijving schuilt. 
In het verband van Rom. 13 : 1-4 gaat het er immers o. a. om, de vrees 
voor de overheid weg te nemen. Zij is er niet om ons angst aan te jagen, 
integendeel zij is er om ons bestwil, m. a. w. ons ten goede. Het komt 
ons voor, dat men deze tekst wel heel erg forceert als men er uit haalt, 
dat de overheid dus "door God geroepen is tot handelen ten goede van 
de volksgenoot, opdat deze waardig, d. i. niet in armoede, leve". Het ver
band· van de tekst zegt hierover niets. 

Nog minder kan ik mij vinden in de opvatting van 1 Tim. 2 : 2. De 
schrijver poneert daar dat het woord "waardigheid" in de koinè, d. i. "de 
taal w. i. het Nieuwe Testament geschreven is", aanduiden zou deftigheid, 
menswaardigheid, m. a. w. "een menswaardig bestaan". En het is zeker, 
z. i., dat deze menswaardigheid "boven de eerste nooddruft, het bestaans
minimum uitgaat". 

Dr Notenboom is hier m. i. te vlug zeker. Wie het bekende woordenboek 
van W. Bauer opslaat, vindt voor het Griekse woord uit de grondtekst; 
"Ehrbarkeit, Ehrwürdigkeit, Würde". En dit woordenboek rekent wel 
degelijk met de koinè. 

Trouwens in dezelfde brief van Paulus aan Timotheus, Hfdst. 3 : 4, 
vindt men hetzelfde woord als volgt gebruikt: "een goed bestierder van 
zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt". 
Hier gaat het dus over een behoorlijke tuchtoefening. Nog duidelijker komt 
de, betekenis uit in Titus 2 : 7: "houd hun in uzelf een voorbeeld voor 
van goede werken, zuiverheid in leer, waardigheid, een gezonde predi-

. king ... " Hier behoort "waardigheid" dus tot de deugden tussen gezond
heid in de leer en in de prediking. Het zou toch wel heel vreemd zijn in 
deze samenhang als Paulus aan Titus verzocht om aan de jeugd behalve 
zuiverheid in de leer ook een levenswijze-boven-het-bestaansminimum voor 
te houden. 

Het is bovendien geheel onjuist, een Nieuwtestamentisch woord zonder 
meer uit te leggen naar de eventuele betekenis daarvan in de koinè. Het 
Nieuwe Testament heeft zijn eigen taalidioom ! 

Tenslotte, nuchtere lezing van 1 Tim. 2 : 2 steunt de opvatting van 
Dr N. in het geheel niet. Immers er staat: "opdat wij een stil en rustig 
leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid". Naar de para
phrase van Dr N. kan het zo worden gelezen: "in alle godsvrucht en 
boven het bestaansminimum verheven". Men zal mij toegeven dat we van 
dit tweetal begrippen zouden kunnen zeggen: "bien étonnés de se trouver 
ensemble". Niet dat deze twee begrippen met elkaar in tegenspraak zou
den zijn, maar de combinatie in dit verband is wel wat verrassend. 

Wij kunnen niet op al het Schriftbewijs ingaan. Wij signalereh nog 
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~hts één eigenaardigheid daarin. Op blz. 6 .redeneert de auteur als volgt : 
Gods wetten gelden niet alleen individueel, maar ook voor het instituut -
der overheid. Ook de korte samenvatting van de zedewet geldt voor ieder, 
de overheid inbegrepen. Hij wijst dan op het oergebod van de naasten
liefde en concludeert daaruit meteen: "De Overheid heeft zich dus wel 
degelijk te houden aan de naastenliefde, als grond voor haar handelen ... 
de volksgenoot ten goede". Nu geldt natuurlijk het gebod van de naasten
liefde ook voor de overheid. Maar dat zegt niet zo heel veel in dit verband, 
omdat het er' om gaat hoé die naastenliefde hier geldt. Dit gebod geldt 
b.v. ook voor een luchtvaartmaatschappij, maar daarom behoort armen
zorg toch niet tot de specifieke roeping van de K.L.M. 

Zo kunnen wij het Schriftbewijs in deze brochure nu niet bepaald 
'geslaagd noemen. Het loopt net over de moeilijkheden heen. 

Wij vinden dit jammer, omdat Dr Noteboom hier toch een zeer belang
rijke zaak aan de orde stelt. Hij wil immers nieuwe banen wijzen en de 
ogen openen voor grootse diaconale mogelijkheden. En daarbij noemt hij 
dingen die inderdaad sterke overweging verdienen: verschillende nood
toestanden worden aangeduid die tot voor kort nog maar heel flauw de 
aandacht van de diaconie trokken. En ook ziet men het nog lang niet 
overal als ~en zaak van groot gewicht. Alleen een stringent Schriftuurlijke 
bewijsvoering en een op de calvinistische grondovertuigingen zich be
roepend betoog kan hier verandering brengen. En dat wordt naar het 
mij voorkomt, hier. te zeer gemist. Ik kan mij b.v. heel goed voorstellen, 
dat men nog maar niet dadelijk zich laat winnen voor de gedachte, dat 
de diaconie zelfstandig de gelden uitreikt die zij van de overheid krijgt.' 
Dan zouden wij toch eerst wel eens een stevig betoog willen horen over 
het onderscheid in taak tussen kerk en overheid. Het spijt ons, dat over 
dit punt practisch niets gezegd wordt, terwijl dit toch zeker wel op zijn 
plaats was in deze brochure. Het laat zich verstaan dat men zonder nadere 
motivering terugschrikt voor de figuur van de diaken, die overheidsgelden 
uitdeelt. Dat dit geen "onbezoldigd gemeenteambtenaar" zou wezen, is 
door Dr N. volstrekt niet bewezen. Wie eenmaal van Kuyper geleerd 
heeft de verflauwing der grenzen op welk gebied dan ook te haten en te 
vlieden, schudt hier zijn hoofd. 

Wij zien het, zeer in het kort, zo: 
De kerk heeft tot taak het evangelie te prediken. Dit evangelie verkon

digt de verlossing uit het verderf voor ieder die gelooft. Deze boodschap 
van ontferming wordt RU onderstreept door daden van ontferming. Overal 
waar de kerk nood ziet moet zij ontfermend ingrijpen, om daarin het uit
roepteken te zetten achter haar prediking. De diaconie helpt dus ter be
vestiging van de prediking. Dat is tevens de begrenzing van haar taak. 
Die grens ligt dus niet in de soort van nood waarin zij voorziet. Zij helpt 
waar zij kan. Elke nood interesseert haar. Alleen, zij lenigt met het oog 
op de' prediking. De overheid daartegenover, heeft tot taak het recht te 
bestellen. Dit recht kan alleen besteld worden als het gebeurt in onder
worpenheid aan het koningschap van Jezus Christus. En van dit koning
schap kan naar Ps. 72 gezegd worden, dat het de "ellendigen" "richt met 
recht". Wij denken ook aan de vele plaatsen waar gunstbetoon jegens de 
"vreemdeling" een recht van de "vreemdeling" wordt genoemd. Het is 
dus zeker niet in strijd met de aard van het recht, als de rechtbestellende 

---

, i, 
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instantie zich als zodanig het lot der ellendigen aantrekt, en barmhartjg
heid -oefent. Integendeel in het Koninkrijk van Christus kan niet anders 
verwacht worden. Wij zijn het dus eens met de gedachte,. dat zowel de 
kerk als de overheid een rechtstreekse roeping hebben tot barmhartigheid. 
En de aalmoes van de overheid is als zodanig niet van minder waarde 
dan die van de kerk. Wij zeggen dit met nadruk, omdat ook nogal eens 
de gedachte onder ons wordt. verdedigd, dat de overheid alleen daar op 
te treden heeft waar men "materieel gezien aanspraak heeft op een voor
ziening"., Wij vinden dit een vreemde beperking. Hier zit eigenlijk in, dat 
overheid en ontferming niet kunnen samengaan. Of anders gezegd, hier 
schuilt de Doperse tegenstelling tussen recht .,enbarmhartigheid achter. 
Wij distanciëren ons daarvan geheel. Ook de gedachte, dat barmhartig
heidsoefening primair de taak is van de kerk, aanvaarden wij niet, aan
gezien deze dezelfde Doperse stelling tot uitgangspunt heeft, zij het ook 
enigszins verdund (in plaats van in het geheel geen roeping ten dezen, 
krijgt de overheid dan een secundaire roeping). Aan de brochure van Dr 
Notenboom kleeft echter het grote bezwaar, dat zijn Schriftbewijs bepaald 
van onvoldoende kwaliteit is, en voorts, dat hij op geen enkele wijze in 
rekening brengt het verschillend gezichtspunt waaronder kerk en overheid 
barmhartigheid bedrijven. De kerk doet het immers met het oog op d~ 
versterking van het geloof en de ontzenuwing van het ongeloof. De over
heid daarentegen doet het met het oog op de handhaving van het recht 
en de bestrijding van het onrecht. Had Dr N. hiermede gerekend, dan 
had hij onmogelijk kunnen verdedigen, dat de diaconie de gelden uitreikt 
die zij van de overheid krijgt. De kerk moet geen overheidsaalmoezen 
uitdelen. De practijk wijst dan uit, dat dit het geloof niet zal versterken, 
noch het ongeloof zal ontzenuwen. Dit kan alleen verwacht worden van 
een haar eigen met-veel-pijn-bijeengebrachte-aalmoezen-uitdelende-kerk. 
Dr N. had dan ook meer aandacht kunnen besteden aan de wijze waarop 
de kerk zijn aalmoezen verstrekt, n.l. getuigend van Jezus Christus. De 
overheid doet het echter in de sfeer van het recht, dus naar een algemeen 
spraakgebruik, meer zakelijk. De overheid mag b.v. de ongelovigen niet 
"ergeren" met een van Christus getuigend persoonlijk woord. Het ver
schil tussen kerk en overheid in dezen zit hem echter niet in een verschil . 
van noodgebied. Daarom is het geheel verantwoord als de diaconie zich 
terugtrekt, wanneer in een bepaald noodgebied de overheid voldoende 
helpt. Zou zij in zo'n geval de mensen dwingen om de steun van de 
overheid niet te aanvaarden om aan de kerk gelegenheid te geven zijn 
ontfermingscapaciteiten te vertonen, dan begaat zij een dwaasheid. Men 
schept dan zelf de noodtoestanden, om barmhartigheidstoeren er aan te 
kunnen verrichten. Met recht kan dit onwezenlijk geknutsel dan een ver
toning worden genoemd. En het schaadt het geloof, en versterkt het onge-

, loof, dat dit gegoochel wel door heeft. Dit is geen onderstreping van het 
evangelie meer: het evangelie schept immers geen noodtoestanden, maar 
het lenigt werkelijke nood. Als de overheid haar plicht doet, zal er inder
daad veel nood zijn opgeheven. Maar dit geldt evenzeer van het bedrijfs
leven. Wanneer dit zich naar Gods wil ontplooit, is het een zegen voor ons 
geslacht en verdrijft het veel ellende. Er zal echter in deze bedeling wel 
nooit een situatie ontstaan, waarin de overheid en het bedrijfsleven, en 
welke instanties we verder zouden kunnen noemen, hun taak zuiver vol- . 

,'\ j' 
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brengen. Daarom zal er dan ook altijd gelegenheid te over· blijven voor 
een attente kerk om haar prediking met daden van ontferming te staven. 
Dit zeg ik met het oog op de bewering, dat op deze manier de diaconie 
"wel naar huis kan gaan". Ik geloof dus dat Dr N. terecht de taàk der 
diacónie zeer breed ziet. Deze is immers zo groot als het noodgebied 
zich uitstrekt. In de fundering van een en ander verschil ik echter nogal 
met hem van mening. Tevens had ik graag gezien, dat hij de roeping 
der kerk en die van de overheid helder had onderscheiden. 
Amersfoort. F. H. VON MEYENFELDT. 

, 
Verspreide Geschriften van Prof. Dr N. J. Polak, verzameld 

door H. T. Go, econ. drs, en J. P. Kikkert, econ. drs. 
2 dIn, 334 en 516 blz. J. Muusses, Purmerend, f 27.50. 

Door bundeling van een keur van de geschriften van wijlen Prof. N. J. 
Polak, de bekende hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, hebben twee 
van zijn leerlingen zijn nagedachtenis willen eren. En zij zijn daarin ge
slaagd. De in twee keurig uitgevoerde delen verzamelde stof geeft een 
uitstekend beeld van dé veelzijdige wetenschappelijke activiteit van hun 
leermeester. 

Deel I is gewijd aan zijn vakgebied, de bedrijfshuishoudkunde. Het 
opent met zijn inaugurele rede Het huidig stadium en de naaste taak der 
bedrijfsleer (1922). Tot dusver - aldus Polak - heeft de bedrijfsleer, 
later bedrijfshuishoudkunde, zich bepaald tot het beschrijven van de orga
nisatie van wereldhandel en onderneming. Polak wil verder, hij wil de 
causaliteit van het gebeuren in handel en nijverheid verklaren. Met deze 
kennis gewapend zal de praktijkman nieuwe wegen kunnen inslaan. \Vant 
daar gaat het om in de bedrijfshuishoudkunde: voorlichting van de praktijk. 
Deze doelstelling blijft hij trouw. Telkens weer zet hij in korte schetsen 
actuele vraagstukken, brandende praktijkproblemen, tegen de juiste - en 
vaak originele - theoretische achtergrond. 

Uitstekende voorbeelden hiervan vormen zijn redevoeringen over De 
taak van de tussenhandel en Distributievraagstukken. Bij de beantwoor
ding van de vraag naar de economische bestaansgrond van de tussenhande
laar - importeur, grossier, detaillist c. a. - komt hij tot formulering van 
de gelijkmatigheidstendens. De tussenhandel is als afzonderlijk bedrijf in 
economicis alleen dan gerechtvaardigd, indien de behoefte van de indivi
duele afnemer minder gelijkmatig is dan die van de massa. 

Een fabrikant van tuingereedschappen b.v. zou voor de verkoop van 
zijn product een aantal personen in dienst kunnen nemen, die zijn waar 
aan de uiteindelijke gebruikers slijten. Er bestaat gerede kans, dat de 
"venter" komt, als de gebruiker de waar net niet nodig heeft. In een 
winkel, waar regelmatig tuingereedschap wordt aangeboden, komen de 
klanten met hun ongelijkmatige behoeften tezamen en vormt ziçh een meer 
gelijkmatige afzet. 

Aan de hand van dit, aan bovenstaand gestyleerd voorbeeld gedemon
streerde principe geeft Polak een logische uiteenzetting van de grondslagen 

. vari de handel. Hij gaat uitvoerig in op de functies, die de hq.ndel zoal kan 
vervullen en wijst herhaaldelijk op de noodzaak tot aanpassen van de 
structuur van de handel aan de dynamica van het economisch leven. De 

/ . 
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moeilijkheden, waarmee het distributieapparaat van industriële eindpro
ducten in de jaren dertig had te kampen, onderwerpt hij niet slechts aan 
een analyse, hij geeft ook aan in welke richting z. i. voor de bonafide 
detaillist zijn taak als handelaar ligt. De functies, die thans vervuld moeten 
worden, steunen bovenal op diens vakkennis. Hij zal zich voor alles moeten 
beperken tot het artikel, waarvan hij verstand heeft, daarvan, eventueel in 
samenwerking met zijn collega's of grossiers, een assortiment vormen 
(denk b.v. aan de meubelbranche met haar centrale toonkamers) en zijn 
c1iëntele deskundig voorlichten. De beschouwingen, die Polak in deze en 
andere artikelen over de handel ten beste geeft, hebben haar actualiteit niet 
verloren en zullen in de discussie over de problemen van de middenstand 
die in en rondom de lang verwachte Middenstandsnota verwacht mag 
worden, stellig nog van waarde zijn. 

Een ander probleem, dat in het industrialiserende Nederland nijpt en 
waaraan Polak aandacht wijdt, is het vraagstuk van de financiering. De 
twee boeken van Polak's hand, zijn dissertatie en een posthuum verschenen 
werk, hebben dit vraagstuk tot onderwerp. Ook in enkele van de hier 
opgenomen artikelen wijdt hij er aandacht aan. 

Bij bespreking van de financieringsproblemen van de expanderende 
onderneming wij st hij op de verschillen tussen de Amerikaanse en N eder
landse praktijk. Zodra in Amerika kapitaalbehoefte voor expansiedoeleinden 
voelbaar wordt, wendt de betrokken onderneming zich tot een of meer 
financieringsinstituten, die dan eventueel de emissie onmiddellijk over
nemen en de aandelen vaak langzamerhand van de hand doen. Reeds bij 
het begin van ,de financiering is er contact met de markt. Immers, alvorens 
de emissie over te nemen, overtuigt de financieringsmaatschappij er zich, 
b.v. door proefverkopen wel van, hoe de kapitaalmarkt tegenover de onder
neming staat. In Nederland gaat dit anders. De onderneming krijgt crediet 
van een bank en eerst als dit sterk is' opgelopen, wordt het afgelost door 
een emissie van nieuw kapitaal door bemiddeling van de betrokken bank
instelling. In deze verhouding krijgt de ba~k ten opzichte van de onder
neming - haar debiteur - een machtspositie. Het moment van de emissie 
wordt door de bank bepaald, hetgeen in tijden van conjunctuuromslag en 
kapitaalschaarste voor de grotere ondernemingen nadeel betekènt. Het be
nodigde kapitaal kan slechts op ongunstige voorwaarden worden verkregen. 
Dit gemis aan autonomie bij de financiering, dat ingewikkelde enonaan
trekkelijke verhoudingen in het kapitaal doet ontstaan (denk aan de vele 

, vormen van preferentie), acht Polak zorgwekkend. In het bijzonder met 
het oog op de structuurwijzigingen op de kapitaalmarkt: de individuele 
besparingen worden meer en meer verdrongen door de collectieve van 
sociale fondsen, levensverzekeringen, enz. Willen deze worden verlokt tot 
risicodragende kapitaalverschaffing, dan zullen ook hier bemiddelende 
financieringsinstituten moeten worden opg~richt. Opgemerkt zij dat na 
de oorlog in Nederland stappen in deze richting werden gedaan. 

Dat Polak zich niet alleen bewoog op het gebied van de bedrijfshuishoud
kunde komt tot uiting in deel I1, dat publicaties bevat over de volgende 
onderwerpen:, algemene economische vraagstukken; economische politiek; 

, monetaire politiek; belastingen; accountancy; verschillende onderwerpen. 
Aan de kapitaalvorming van de sociale fondsen, die hierboven reeds 



BOEKBESPREKING 383 

.. zijdelings ter sprake kwam, is in dit deel een afzonderlijk artikel gewijd. 
Polak wijst weer op de noodzaak tot het oprichten van speciale, bemidde~ 
lende instituten tot het doorgeven van de door de sociale fondsen be~ 
spaarde kapitalen aan het bedrijfsleven. De vraag, wat er gebeurt, indien 
deze gelden niet of niet geheel aan het bedrijfsleven worden doorgegeven, 
wordt door Polak niet behandeld. Het feit, dat door de sociale fonds
vorming in feite een structurele tendens tot deflatie ontstaat, signaleert hij 
niet. Deze fondsen kunnen immers slechts risicomijdend, m. a. w. voor een 
belangrijk deel aan de overheid worden geleend. Dit is geldvernietiging, 
tenzij de overheid zorg draagt, dat het totaal van de beschikbare middelen' 
ook inderdaad wordt besteed. 

Hierbij kan de overheid verscheidene wegen inslaan; ze kan zelf tot in
vesteren overgaan (geruisloze nationalisatie?) of ze kan door belasting
verlaging bij de individuen meer bestedingsmacht achterlaten, zonder haar 

I eigen bestedingen te verminderen. Dit impliceert dus dat de overheid een 
deel van de uitgaven van de gewone dienst voortaan met het risicomijdend 
ter beschikking gestelde kapitaal zou financieren. Hetgeen weer inhoudt 
een voortdurend - immers structureel - groeien van de nationale schuld 
en van de rentelast op de begroting. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. 
De beste oplossing is wel die van Polak: transformatie via bemiddelings
instituten. Hij acht dit noodzakelijk, omdat op deze wijze besparingen 
kunnen overgaan in investeringen, die een stijging van het nationaal 
inkomen in de toêkomst mogelijk maken. Dit stijgend nationaal in
komen is n.l. noodzakelijk om aan de pensioenaanspraken te kunneI). vol
doen. Niet alleen echter met het oog op wat er over, zeg twintig jaar nodig 
is, ook in verband met de economische kringloop nu en in de nabije toe
komst is het naar mijn mening noodzakelijk dat het nationaal inkomen 
doorstroomt· en geen oppotting plaats vindt. 

Ook àt gaat Polak hier voorbij 'aan de economische kringloop, elders 
wijdt hij er een voortreffelijke beschouwing aan. Naar aanleiding van het 
verschijnen van het Nationaal Welvaartsplan 1946, voorloper van het 
jaarlijks verschijnend Centraal Economisch Plan van het Centraal Plan
bureau, merkt hij immers op dat er in de nationale economie een nauw 
oorzakelijk verband bestaat tussen de nationale productie en de vraag naar" 
het product, welke wordt geactiveerd door de koopkracht, die zelf al weer 
aan productie ontspruit. Oppotting, m. a. w. het niet uitoefenen van uit de 
'productie resulterende koopkracht, onttrekt a. h. w. een' deel van de vraag 
aan de kringloop, waardoor de nationale productie zal dalen en de kring
loop in de volgende ronde op lager niveau speelt. In de nátionale kringloop 
is een volk in staat zijn consumptie te bevredigen uit de productie; die 
consumptie houdt de arbeidskracht in stand en deze stelt weer tot nieuwe 
productie in staat. Het proces is gesloten. 

,Polak stelt nu, dat in de nationale economie het enige gegeven is het 
potentieel van nationale krachten en hiermee het maximum van de pro
ductieomvang. Waarvoor de productiemiddelen worden aangewend, de 
richting van de productie, wordt bepaald door de vraag. 

l1et probleem van een nationaal plan ligt in 'de keuze van de richting, 
waarin de productiemiddelen worden aangewend. Welke goederen worden' 
voortgebracht en welke en hoeveel productiemiddelen worden voor de 
verschillende bedrijfstakken beschikbaar gesteld? 

" 
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In het bedrijfsleven echter speelt zich geen kringloop af: grondstof komt 
het bedrijf binnen en gereed product verlaat het. Het bedrijf is slechts een 
schakel tussen andere bedrijven, andere stadia: in de bedrijfskolom, andere 
schakels van de kringloop. 

De vraag naar de producten van de onderneming staat niet in het nauwe, 
causale verband tot haar productie, dat voor het kringloopproces in een 
natie kenmerkend is. Hier is de vraag naar het product een gegeven of te 
schatten grootheid. En het probleem is: met de beschikbare productie
middelen deze vraag zo te bevredigen, dat de opbrengst maximaal is. Het 
gaat hier dus om een rekenkundig probleem. En het bedrijf wordt zo 
efficient mogelijk beheerd om deze doelstelling te verwezenlijken. De 
daarvoor gebruikte beheersmethoden (denk b.v. aan budgettering) kunnen 
worden aangeduid als planning. 

De nationale planning omvat echter meer dan deze nationale beheers
methode, de "scientific management". Haar grote probleem is hier, zoals 
gezegd, vooral gelegen in de keuze van de richting, waarin de productieve 
krachten worden aangewend. Zal men consumptie- of kapitaalgoederen 
voortbrengen; luxe consumptiegoederen of utility goods? 

Men kan met Polak eens zijn, dat aldus het redigeren van een nationaal 
plan verschilt van het beheren van een bedrijf. Onder planning wordt dus 
ook begrepen het vaststellen van de doeleinden, het nemen van de princi
piële beslissing over wat wel en wat niet, hoe en hoeveel zal worden ge
produceerd. 

Ten overvloede zij opgemerkt, dat Polak hier slechts een enkel facet 
van de planning belicht. De integrale welvaartsplanning met haar aan
rakingspunten met talrijke gebieden van natuur- en geesteswetenschap be
handelt hij niet. Wie hierin belang stelt ga te rade. bij" Mannheim, F. L. 
Polak en Van Riessen. 

Het bovenstaande vormt slechts een willekeurige greep uit de bijna 
honderd artikelen. Het is in dit bestek niet mogelijk nog nader op een' 
aantal interessante vraagstukken in te gaan. Ik moge besluiten met de 
belangstellende lezer nog te wijzen op de reeks artikelen die Polak wijdt 
aan de devaluatie, waarvan hij een fervent voorstander was. In zijn argu
mentatie terzake beperkt hij zich niet tot een kwalitatieve uiteenzetting 
van het voor en tegen; hij tracht ook aan te geven hoeveel schade de ver
schillende groepen van de bevolking door het loslaten van de gave gulden 
zullen lijden en stelt de voordelen voor de natie hier tegenover. liet is de 
moeite waard van Polak's heldere analyse kennis te nemen, vooral nu de 
zaak van de herwaardering van de gulden, - zij het dan ditmaal een ver
hoging - opnieuw aanhangig is gemaakt (zie Trouw d.d. 10 en 12 
Aug. jJ.). 
Delft J. A. DE JONGE, ec. drs 

Dr J. A. NEDERBRAGT, Jeruzalem, indien ik U vergete . .. 
J. N. Voorhoeve, Den Haag, 1953. 408 blzz. f 14.75. 

Als "belangwekkende belevenissen en observaties van een interessant 
man met een bijzonderen levensloop, de man zowel als zijn uiteenzettingen 
getypeerd door een vromen zin" introduceerde ik in A. R. S. XXII (1952), 
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blz. 187, de daar door mij aangekondigde uitgave der Herinneringen. Oud, 
en nieuw uit het boek mijner gedachtenis, van onze onlangs overleden 
geestverwant Dr J. A. N ederbragt. Als "een trouwen oprecht calvinist 
met zekere eigenaardigheden" stelde ik hem de lezers daar voor en voegde 
er aan toe, dat men in zijn Herimneringen die Nederbragt ten voeten uit 
vindt. "Daarom - zo schreef ik daar - zijn' zijbelaniwekkend om te 
lezen, hetgeen de lezer van deze aankondiging ditmaal van den, recen5ent 
moet geloven, ook al geeft deze - tegen zijn gewoonte - geen samen
vatting van dit boek of althans van bepaalde gedeelten er uit - waartoe 
het zich nu eenmaal niet leent." 

Dit alles kan letterlijk worden herhaald bij de aankondiging van Neder
bragt's laatste boek 1), dat in hoofdzaak gewijd is aan zijn waarnemingen 
en belevenissen in Israël, van dat hij er op 4 Februari 1948 aankwam 
als consul-generaal der Nederlanden totdat hij er op 25 October 1950 als 
aftredend gezant van H. M. de Koningin bij de president van de staat 
Israël uit vertrok. 

Hij maakte er nog juist de laatste maanden van het Engelse mandataire 
"bewind" mede. "Guerilla" noemt de schrijver dit hoofdstuk. Na het vertrek 
wn de Engelsen op 15 Mei 1948 ontbrandde de officiële dan wel on
officiële oorlog tussen de Israëli's en hun verre van goede buren. Daarop 
volgt, na het gebruikelijke V. N.-gemodder, het cease fire (staakt het 
vuren), op zijn beurt gevolgd door een wapenstilstand. Het is deze laatste, 
welke nog steeds voortduurt: vrede is er nog nimmer officieel gesloten. 
De verschillende fasen bezorgden de schrijver de titels voor de hoofd
stukken van het tweede deel van zijn boek, getiteld: Drie jaar herinneringen 
aan Israël. 

Dr Nederbragt is, zijn Herinneringen wezen het reeds uit, kennelijk een 
groot dagboekhouder geweest, die regelmatig aantekende wat hij aan be
langrijks in zijn de jaren door belangwekkende omgevingen waarnam; 
daaraan zijn commentaar verbindende. De periode in Israël -' eerst als 
consul-generaal, later als vertegenwoordiger bij de de facto en nog wat 
later als gezant bij de door Nederland de jure erkende regering van de 
inmiddels gestichte staat Israël - gaf uiteraard nog meer reden voor het 
volhouden van deze goede gewoonte: van een diplomatieke vertegenwoor
diger worden immers regelmatig rapporten door zijn regering verwacht. 

Het is dit, uiteraard voor de druk bewerkte, journaal, dat het tweede 
deel van Dr Nederbragt's boek vormt. In bonte mengeling trekken de 
gebeurtenissen de lezer voorbij. Dat is het belangwekkende in dit boek, 
waardoor het de lezer blijft boeien ondanks zijn fragmentarisch karakter. 
Want dat fragmentarische is uiteraard de zwakke zijde van het boek: 
men krijgt tenslotte wel een algemene indruk, maar geen overzicht. 

De algemene indruk is, en die wil de schrijver, als gelovig christen, ook 
bepaaldelijk geven, dat de vestiging en de handhaving van de staat Israël 
een wonder Gods is. 

En daartussendoor horen we dan over het heterogene karakter van de 
huidige samenstelling van het Israëlische volk, ook uitkomend in geestelijk 
en godsdienstig opzicht, over de vraag, of in Israël de velden nu al dan 
niet wit zijn om te oogsten, over het "communisme", van de kibboetsim 

1) Inmiddels verscheen er een tweede, nog door d~ schrijver voor de druk gereed 
gemaakte en, naar verluidt, enigszins uitgebreide druk van. 
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~ wat niet al meer: zo o. a. over de pogingen Israël weer te maken tot 
een land, vloeiende van melk en honig, en over de grote werken welk~ 
daartoe nodig zijn, werken o. a. in de Jordaanvallei, waarover ten tijde 
dat deze aankondiging wordt geschreven weer moeilijkheden zijn gerezen. 

Aan deze herinneringen en beschouwingen doet de schrijver voorafgaan 
een eerste deel v;an ruim honderd bladzijden, onder de titel: De vraag op 
de Olijfberg, dat is de vraag der discipelen aan hun meester: Heer, zult 
gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Schrift en 
historie doet de schrijver hier spreken over het Joodse volk, het Joodse 
land en hun lotgevallen, van de oude tijden tot heden. Dit alles door hem 
gecommentarieerd en afgewisseld met zijn beschouwingen, o. a. Qver de 
religie in het huidige Israël en over de verhouding tussen Joden en Chris
tenen. Dit deel is enerzijds te beschouwen als inleiding, anderdeels als 
door de schrijver getrokken conclusie._ 

i Samenvatten laat zich dit resultaat van Dr Nederbragt's thans voor goed 
verdroogde pen bezwaarlijk, en een inhoudsopgave zou al te uitvoerig 
moeten worden. Indien ik de lezer dezer aankondiging op mijn beurt de 
overtuiging heb bijgebracht, dat dit een belangwekkend boek is, waard 
om ter hand te worden genomen door allen die belangstellen in wat zich 
rond Jeruzalem heden te dage bezig is te voltrekken - en daar moet 
zich toch ieder Bijbelgelovig christen voor interesseren: wij geloven toch, 
dat onze God met Zijn oude volk niet heeft afgedaan! -, dan acht ik mij 
in mijn bedoeling geslaagd. De getrouwe dienstknecht Nederbragt spreekt 
ook door dit boek nog nadat hij gestorven is. G. 

Mr J. IN 'T VELD, Krotopruiming en vermeuwing van be
bouwde kernen. Uitgave der Vereniging van Neder
landse Gemeenten en het Nederlands Instituut voor 
Volkshuisvesting en Stedebouw, 's Gravenhage, 1953, 
148 blz. Prijs f 7.75. 

De uitgaven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvan 
vele in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting 
en Stedebouw tot stand gekomen zijn, vormen zo langzamerhand' een 
reeks onmisbare standaardwerkjes op het gebied van de ruimtelijke orde
ning. 

Wat de bebouwde kern betreft, noemen wij het reeds in 1944 verschenen 
boekje van Ir P. Bakker Schut. Klinkt in dit werkje nog een optimisme 
door met betrekking tot hetgeen in het kader van de huidige wetgeving 
zou kunnen worden bereikt, sedert is evenwel uit (recente) Koninklijke 
Besluiten duidelijk geworden, dat de huidige Woningwet uit juridisch
stedebouwkundig oogpunt weinig mogelijkheden biedt, te komen tot een 
gewenste kernvernieuwmg. 

Om deze en om andere redenen is er stellig plaats voor een nieuwe 
studie van dit onderwerp. 

Er zijn met de wederopbouwplannen ervaringen opgedaan en bovendien 
. gaf het boekje van Ir P. Bakker Schut weliswaar veel materiaal op his
torisch en juridisch terrein, maar - zien wij het goed - toch was het 



eén benadering van het v,raagstukkencomplex vooral vanuit de stedebouw
kundige hoek. . \ 

Nodig bleef een nader systematisch onderzoek van de juridische en 
economische aspecten van deze vraagstukken, al is het vanzelfsprekend dat 
de stedebouwkundige visie niet mag ontbreken. En dit temeer, omdat de in 
1950 gepubliceerde voorstellen van de staatscommissie Van den Bergh met 
betrekking tot de ruimtelijke ordening, voor ons onderwerp geen oplossing 
boden. 

Het geeft daarom al dadelijk grote voldoening, ,dat Mr J. In 't Veld, 
oud-minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, zich over dit netelige 
vraagstuk heeft willen uitspreken. Deze voldoening groeit bij het lezen 
tot waardering voor het gebodene. 

In een viertal hoofdstukken schetst schrijver de verschillende kanten 
van het vraagstuk, de diagnose en de therapie, de juridische en econo
mische aspecten en het kostenvraagstuk. 

In een vijfde hoofdstuk volgt nog een heldere samenvatting. 
Hier kan niet worden ingegaan op de verschillende afzonderlijke, lezens

waardige hoojdstukken. Een enkele critische kanttekening zij ons veroor
loofd. 

Teveel koppelt de schrijver de krot-opruiming en de 'vernieuwing van 
~bebouwde kernen aan de werkgelegenheidspolitiek (blzz. 15, 25). Zeker, 
in de samenvatting komen wij ook een ander geluid tegen en wordt het 

0- probleem onafhankelijk van het werkgelegenheidsvraagstuk als uitermate 
urgent gezien (blz. 138). Maar overigens is het vraagstuk van de werk
gelegenheid de achtergrond van de gehele bespreking. 

Wij zouden het vraagstuk niet willen benaderen van de werkgelegen
heidspolitiek uit, maar van de idee van de christelijke staat uit, welke staat 
niet mag en kan verdragen, dat een groot deel van zijn onderdanen ver
paupert in verkrotte en overbevolkte, grauwe buurten (blz. 145). Binding 
aan de werkgelegenheidspolitiek maakt de aanpak van dit complex van 
vraagstukken afhankelijk van de economische gunst of ongunst der tijden. 

Er is een duidelijk verband tussen de binding aan de werkgelegenheids-
politiek, met het zachte verwijt, dat de schrijver meent te moeten maken r 

aan het adres van de Kabinetten in de periode 193CJ-1935. In 1930 was 
nL het woningtekort in ons land ingehaald en toen hadden tijdig maat
regelen moeten worden getroffen ter' beheersing van de bouwnijverheid. 
Colijn had in 1938 gezucht over de te grote bouwactiviteit van na de 
(eerste) wereldoorlog, waardoor de werkloosheidsbestrijding in zijn dagen 
nog werd verzwaard. Mr In 't Veld meent, dat Colijns verwijt gericht 
had moeten zijn tot de latere Kabinetten, nl. die uit de genoemde periode 
193CJ-1935. 

Wie de geschiedenis van de jaren 1945-1953 nagaat, weet hoe moeilijk 
beheersing van de werkgelegenheid is, niet in het minst die in de bouw
nijverheid (vgl. het artikel van Drs M. C:P. StapelkampinA.R. Staatkunde, 
Januari 1953). Het paradepaardje, dat in de dertiger jaren het vrije spel 
der maatschappelijke krachten vanzelf verbroken evenwichten zou doen 
herstellen (blz. 6), betekent een miskenning van de wetgevende arbeid dier 
dagen (Winkelsluitingswet, Arbeidsbemiddelingswet, herziening der Wo
ningwet, Ambtenarenwet, Bedrijfsradenwet, crisismaatregelen). 

Wij menen, dat hier de vragen anders gesteld moeten worden" ondanks 
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het feit, dat ook naar ons inzicht de Kabinetten voor 1940 tekort zijn 
geschoten met name met betrekking tot de vraagstukken van krotoprui
ming en sanering van kernen. 

Hier zijn vragen aan de orde als: de richting van de algemene econo
mische politiek en van "full employment in a free society", al of niet met 
3 % werklozen (vg!. het artikel van D. W. Ormel in A.R. Staatkunde, 
Januari 1953). 

Wat niet wegneemt, dat mét de schrijver (blz. 14) ook anti-revolutionai
ren lering kunnen trekken uit ervaringen van het verleden. 

In de behandeling van het eigenlijke onderwerp blinkt dit boekje uit 
door deskundigheid, nuchterheid en bescheidenheid. Het boekje leest vlot, 
is gedrukt op goed papier, verlucht met duidelijke foto's en tekeningen en 
geeft helder inzicht. 

Mr G. E. DE JONGSTE. 
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