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DE BETEKENIS VAN HET SPAREN VOOR HET 
ECONOMISCH LEVEN 

DOOR 

PROF. DR F. DE ROOS 

1. Het is de bedoeling, in dit artikel na te gaan, welke beteke
nis aan het sparen toekomt in een economische samenleving, zoals 
wij die thans kennen. Aangezien onze samenleving nogal gecompli
ceerd van aard is verdient het aanbeveling, het onderzoek eerst te 
richten op een volkshuishouding, welke een geringer aantal com
plicaties vertoont, om dan vervolgens de vereenvoudigingen stap 

'voor stap te laten :vallen ten einde ten slotte tot verantwoorde ? 

conclusies te geraken met betrekking tot onze huidige volkshuis
houding. Zonder vooruit te lopen op de conclusies, welke in het 
navolgende zullen worden bereikt, moge echter reeds thans worden 
opgemerkt, dat het niet de tendentie van dit opstel is, een concreet 
advies te geven voor bv. de huidige situatie in ons land, doch 
dat slechts de bedoeling voorzit, de fundamentele relaties bloot te 

. leggen, zodat de lezer de toepassing in iedere concrete situatie 
zelfstandig kan en moet maken. . 

Wij beginnen dan met na te gaan, welke betekenis aan het 
sparen. moet worden toegekend in een hoog ontwikkelde volks
huishouding, bv. zoals de Nederlandse thans is. Hierin wordt dus· 
.het zeer intensieve ruilverkeer, gevolg van een ver doorgevoerde 
arbeidsverdeling, met behulp van het geld uitgeoefend. We nemen 
echter aan, dat de Overheid in deze samenleving niet rechtstreeks 
ingrijpt in het economisch leven, zodat er bv. geen stelsels van 
vergunningen en toewij zingen, prij s- en loonbeheersing, enz. wor
den toegepast. Het is dus een zg. vrije verkeershuishouding, welke 
van geld gebruik maakt. Verder nemen we aan, dat de Overheids
huishouding van periOde tot periode een in evenwicht zijnde ka&
positie heeft; dus geen tekorten; zoals thans in werkelijkheid het 
geval is in Nederland, noch overschotten. Tenslotte nemen we aan, 
dat deze aldus vereenvoudigde volkshuishouding geen verkeer met 
het buitenland kent; het is een zg. gesloten volkshuishouding, 
waarin zich dus geen betalingsbalans-problemen voordoen. 
A. S. XXI-l 1 
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2. In onze aldus vereenvoudigde volkshuishouding wordt,. zoals 
opgemerkt, bij den ruil gebruik gemaakt van geld. Dit is een be
langrijk gezichtspunt. In een geldloze maatschappij zal men zijn' 
goederen (waaronder tevens diensten zoals het verrichten van 
arbeid zijn begrepen) alleen maar kunnen afzetten, als men bereid 
is gelijktijdig andere goederen in ruil te verkrijgen, resp. crediet 
te verlenen. In een geldgebruikende maatschappij is dat anders; 
daar wordt de goederenruil als het ware in twee helften geknipt, 
nI. een verkoop van goederen tegen geld en een aankoop van goe
deren met geld. De ene transactie tot goederenruil wordt dus door 
het geldgebruik verdeeld in twee volkomen zelfstandige trans
acties. Dit heeft allerlei belangrijke consequenties, en op één hier
van wil ik in het bij zonder de aandacht vestigen. 

Door het geldgebruik wordt het mogelijk, goederen te verkopen 
zonder dat tegelijkertijd goederen worden gekocht. De verkoper 
houdt dan de geldopbrengst vast, hij pot deze op. Indien dit op 
grote schaal gebeurt, en gedurende geruimen tij d, gaat de volks
huishouding storingsverschijnselen vertonen, welke men meestal 
aanduidt als "depressie", of ook wel als "overproductie", "onder
consumptie", of als "tekortschietende vraag". Het is duidelijk, 
dat een zo gecompliceerd mechanisme als de huidige samenleving 

.. met haar ver doorgevoerde arbeidsverdeling nu eenmaal is, in 
zeer belangrijke mate wordt ontwricht, wanneer de koopkracht, 
het' geld, niet meer doorstroomt maar wordt opgepot. Het spreekt 
vanzelf, dat een dergelijke gang van zaken in de volkshuishouding 
gepaard gaat met inkrimping van de economische activiteit, het 
euvel der werkloosheid gaat zich voordoen, en als regel treden 
tevens prij sdalingen op. Ik zal in het vervolg een zodanige situatie 
aanduiden met een woord, dat vrij algemeen bekend is en vrijwel 
den beschreven gang van zaken dekt, nI. als "deflatieprooes". 

Door het gebruik van geld in het ruilverkeer is het echter 
ook mogelijk, dat· het tegengestelde gebeurt, nl. dat men goederen 
koopt zonder dat gelijktijdig een verkoop plaats vindt. Dit is mo

. gelijk doordat de koper put uit bestaande geldvoorraden, of door
dat hij de middelen door geldschepping verkrijgt (i. c. bank-
crediet). Een zodanige gang van zaken betekent niet anders, dan 
dat de totale vraag naar goederen en diensten stijgt boven het 

'tevoren bereikte niveau. Boven en behalve de koopkracht, die in 
het normale ruilproces uit den verkoop van goederen is verkregen, 
komt nu een extra bedrag aan geld, dat men eveneens ter markt 
brengt en waarvoor men goederen koopt. Een zodanige gang van 
zaken werkt eveneens storend in op de volkshuishouding, maar 
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nu in tegengestelden zin als in de vorige alinea werd aangegeven. 
Nu vertoont het ecomonisch leven een expansie-proces, dat men 
meestal aanduidt met den naam van hausse, wanneer het ver
schijnsel op grote schaal en langdurig zich voordoet. Het hausse 
proces kenmerkt zich door een toenemende werkgelegenheid, en 
als regel eveneens door prijsstijging. Een dergelijke gang van zaken 
kan worden aangeduid als ,.infTlLtieprooos". 

3. Na deze inleidende opmerkingen komen we nu tot ons eigen
lij'ke vraagstuk: welke is de betekenis van het sparen in deze ver
eenvoudigde volkshuishouding? 

Onder sparen dient te worden verstaan het niet besteden van 
inkomen' voor de consumptie. Wanneer de bevolking in een be
paalde periode, bv. een jaar, van plan is, meer te sparen dan in 
het voorgaande jaar betekent dit dus, dat zij zich voorneemt, minder 
te consumeren dan in het voorgaande jaar. Dit houdt dus in, dat 
de effectieve vràag naar goederen en diensten, wat het onderdeel 
vraag naar consumptiegoederen betreft, volgens de plannen der 
spaarders zal verminderen ten opzichte van de voorgaande periode. 

Nu bestaat de effectieve vraag binnen de volkshuishouding 
uiteraard niet alleen uit de vraag naar consumptie-goederen. Er 
wordt door ondernemers ook nog vraag naar goederen en diensten 
uitgeoefend 'voor de vorming van kapitaalgoederen (fabrieken, 
mR!!hines, 'voorraden, enz.). Deze laatste, de investeringsvraag, 
vormt tezamen met de consumptieve vraag de totale effectieve 
Vraag naar goederen en diensten. 

Het zal duidelijk zijn, dat in onze volkshuishouding de waarde 
van de totale effectieve vraag tevens gelijk is aan de waarde van 
de productie in een bepaalde periode. Iets is immers nooit meer 
waard, dan waarvoor het kopers kan vinden. De waarde van de 
productie aan consumptie- en investeringsgoederen in een bepaald 
jaar is dus gelijk aan de effectieve vraag naar deze goederen in 
dat jaar. 

Maar nu is die waarde van de totale jaarlijkse productie ook 
nog aan iets anders gelijk. Wanneer door samenwerking van 
arbeiders, grond, kapitaalgoederen en ondernemers bepaalde pro
ducten worden voortgebracht, dan ontvangen deze samenwerkende 
productiefactoren ieder hun beloning uit de opbrengst van het 
voortgebrachte product. Het kan niet anders, of de som van die 
beloningen is gelijk aan de waarde, aan de opbrengst van het 
gemeenschappelijk voortgebrachte artikel. Voor onze volkshuis
houding in haar geheel betekent dit, dat de waarde van de pro-
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«tuetie, dus van de som. van voortgebrachte consumptie- en inves
,teringsgoederen,gelijk is aan het totale, het nationale inkomen 
in een bepaalde periode. 

: 4. Het verdient aanbeveling, de conclusie uit, de voorgaande 
alinea nogmaals weer te geven, maar nu niet in woorden maar 
in symbolen. Niemand late zich hierdoor afschrikken: het is een 
eenvoudig hulpmiddel, dat bij het bereiken van verdere resultaten 
grote diensten kan bewij zen. 

Noem in een bepaalde periode, bv. een jaar: 
Y = nationale inkomen, 
I = waarde der investeringsproductie, 

" C = waarde der productie aan consumptiegoederen, 
S = besparingen. 

Dan is zoals uit het ,voorgaande blijkt: 
Y = I + C. (1) 

Maar ook, daar het inkomen slechts voor twee doeleinden kan 
worden aangewend, nI. voor consumptie of voor besparingen, is 

y = C + S. (2) 
Uit (1) en (2) volgt zonder meer: 

I + C = C + Sof: 
I = S. (3) 

We komen hier dus tot de op het eerste gezicht enigszins merk
waardige conclusie, dat de investeringen in een bepaalde perf,ode 
'lJ/,tijà gelijk zijn aan de besparingen. 

Deze conclusie is merkwaardig, omdat de beslissingen om te 
investeren en om te besparen als regel niet door dezelfde personen 
worden genomen. Dat is juist een van de eigenaardigheden van 
een geldgebruikende maatschappij. De een verkoopt zijn goederen 
en diensten, maar spaart een deel van het provenu; de ander koopt 
goederen en diensten (i. c. investeringsgoederen), maar is in den 
omvang van dezen koop niet gebonden aan den omvang van zijn 
eigen voorgaande verkopen, noch aan den omvang van de bespa
ringen, welke eerstgenoemde hem uitleent. Hij kan volkomen zelf
standig te werk gaan en voor zijn aankopen bv. putten uit zijn 
eigen vroeger gevormden geldvoorraad, of uitbankcrediet, d. w. z. 
geldschepping. De kans is dus groot, dat de plannen, der spaarders 
volstrekt niet overeenkomen met de plannen der investerende 
ondernemers. Niettemin werken er krachten in het economisch 
leven, welke de g'elijkheid tussen sparen en investeren toch tot 
stand brengen. Welke deze krachten zijn dient nu te worden onder
zocht. 

, ( 
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5. Stel dat de consumenten zich voornemen in een bepaalde 
periode meer dan tot dusver te gaan sparen. Zal dit voornemen 
nu ook betekenen, dat de volkshuishouding in haar geheel meer 
spaart? Dit kan alleen het geval zijn, indien de ondernemers gelijk-' 
tijdig en in dezelfde mate het plan opvatten, meer te gaan inv~ 
teren, omdat zoals onder 4 is betoogd, per saldo de besparingen 
gelijk moeten zijn aan de investeringen. 

De vraag rijst nu, of die tendentie tot toenemende besparingen 
soms ook automatisch een tendentie tot toenemende investeringen 
in het leven zal roepen. Zoals zal blijken is dit niet het geval, doch' 
zal juist het tegengestelde zich voordoen. 

Immers, wel zal de toeneming der besparingen een tendentiè 
tot rentedaling in het leven roepen, maar op grond van feitelijke 
onderzoekingen, gesteund door overwegingen van theoretischen 
aard, waarop ik te dezer plaatse verder niet inga, staat' het vast, 
dat de investeringen vrijwel niet reageren op veranderingen in den' 
rentestand. Wel reageren de investeringen op veranderingen in de 
winstverwachtingen in het algemeen, maar deze worden voor
namelijk veroorzaakt door wijzigingen in de afzetmogelijkheden,: 
i. c. in de consumptieve vraag. Aangezien deze juist vermindert, 
omdat de totale besparingen de tendentie hebben, toe te nemen~ 
is er geen enkele reden, aan te nemen, dat de investeringen een 
uitbreiding zullen ondergaan. In het gunstigste geval blijven zij 
in de betrokken periode gelijk aan die van de voorgaande periode 
(afgezien van "gedwongen investeringen" door middel van onver
kochte voorraden). 

Dit betekent, dat de totale effectieve vraag door de toenemende 
spaarneiging der bevolking een vermindering ondergaat. Daling 
van de effectieve vraag wil echter niet anders zeggen, dan dat 
het nationale inkomen daalt, zo~ls onder 3 werd aangegeven. Door 
dit dalende inkomen worden de spaarplannen geen werkelij'kheid;· 
wel misschien van bepaalde individuën, maar niet van de bevol.: 
king in haar geheel. Met name de ondernemers lijden verliezen 

, door prijsdaling wegens de gedaalde afzetmogelijkheden, en door 
de verminderde vraag wordt de productie ingekrompen, waardoor 
ook arbeiders werkloos worden. Wat de ene bevolkingsgroep extra 
spaart gaat door verliezen bij andere bevo1kin~groepen weer ver
loren. Er treedt met andere woorden een contractie-proces in, dat 
zich waarschijnlijk in een volgende periode versterkt zal voort
zetten, omdat nu ook door de ondernemers, wegens de verdere 
verwachte verliezen, minder zal worden geïnvesteerd. De effec
tieve.. vraag, en daardoor tevens het nationale inkomen en 
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~e werkgelegenheid, zullen een voortgaande daling ondergaan. 
We hebben hier dus het gevàl dat onder 2 als deflatieproèes 

werd gekarakteriseerd, waarbij oppotting van geld plaats vindt, 
omdat de toegenomen besparingen der consumenten (= daling van 
de. consumptieve vraag) niet worden gecompenseerd door toege
nomen goederenaankopen (= investeringen) der ondernemers. 

6. Het iS wellicht nuttig, nu onze aandacht meer speciaal te 
richten op het andere bestanddeel der effectieve vraag, nl. de in
vesteringsvraag. Zoals we zagen beïnvloeden de besparingen' in 
eerster instantie alleen de consumptieve vraag, en alleen op in
directe wijze de investeringsvraag en dan nog in dien zin, dat toe
nemende besparingen de tendentie hebben, in volgende perioden 
de investeringsvraag te doen afnemen. 

Stel, de ondernemers vergroten in een bepaalde periode van 
bv. een jaar hun investeringen. De consumenten waren niet van 
plan, meer te gaan sparen. Dan betekent dit, zoals gemakkelijk 
valt in te zien, in totaal een uitbreiding van de effectieve vraag, 
en dus een stij ging van het nationaal inkomen, als regel gepaard 
gaande met prijsstijgingen. Ook nu weer moet de gelijkheid tussen 
sparen en investeren tot stand komen. Dit gebeurt ook, en wel 

. via een tegengesteld proces als onder 5 werd beschreven. Door de 
extra vraag treedt prijsstijging op, waardoor de ondernemers 
grotere winsten maken, welke bij hen als besparingen neerslaan 
(ook hier zien wij af van een eventueelonbedoelden en onver
wachten "uitverkoop" van voorraden, d. w. z. van vermindering 
der investeringen). 

De consument spaart niet, omdat de goederen zo duur worden; 
spaart misschien zelfs minder dan tevoren, maar de volkshuis
houding in haar geheel spaart wel, hetgeen tot uiting komt in 
een zich vergrotend productie-apparaat. Een zodanige situatie, 
welke de tendentie heeft zich in volgende perioden versterkt voort 
te zetten vanwege de toenemende winstverwachtingen der onder
nemers, is voor den consument en voor den individuelen spaarder 
allerminst aangenaam en voordelig, maar de volkshuishouding in 
haar geheel vaart er wel bij, gezien van materieel gezichtspunt uit. 

Hier is nu een geval, dat onder 2 als inflatieproces werd aan
geduid, omdat de toegenomen investeringsvraag der ondernemers 
niet wordt gecompenseerd door toegenomen besparingen (ge
ringere consumptieve vraag) der consumenten. 

Misschien vraagt men zich af, hoe of het mogelijk is, dat de 
ondernemers meer' investeren dan de consumenten sparen. Het 

1 
1 
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antwoord op deze vraag mQet worden gezocht in de eigenaardig
heden van een geldgebruikende maatschappij. Zij behoeven niet 
te wachten, totdat een spaarder hun zijn nieuwe besparingen toe
vertrouwt, doch zij kunnen door middel van ban'kcrediet (= geld
schepping) of door het putten uit reeds bestaande geldvoorraden, 
in hun financieringsbehoeften voorzien. 

7. De betekenis van het sparen in onze vereenvoudigq.e volks
huishouding is door dit alles wel duidelijk geworden. 

Sparen wil niet anders zeggen dan het teweeg brengen vam. 
deflatoire krachtJ,en tegenover inflatoire krachten, welke van de 
investeringsvraag uitgaan. 

De sterkteverhouding dezer twee krachten bepaalt in feite Qf 
de volkshuishouding een expansie-proces (inflatie) of een con
tractie-pr<?ces (deflatie) zal doormaken, dan wel in evenwicht ver
keert. 

8. Men zal zich herinneren, dat in het voorgaande van enkele 
veronderstellingen werd uitgegaan ten aanzien van de volkshuis
houding. Deze waren niet van dien aard, dat het verkregen resul
taat geen enkele relatie meer heeft met de huidige werkelijkheid, 
maar wel, dat bepaalde complicaties werden vermeden, waardoor 
de redenering slechts nodeloos ingewikkeld zou worden. Hierdoor 
was het mogelijk de fundamentele betekenis van het sparen in 
het licht te stellen. Thans is het mogelijk enkele van de onder 1 ge
maakte veronderstellingen te laten vallen. 

We beginnen met de overheidshuishouding en nemen aan, dat 
deze - in overeenstemming met de practijk in Nederland gedu
rende reeds een lange reeks van jaren-van jaar tot jaar aanzien
lijke tekorten in haar kaspositie vertoont. Met tekorten in de kas
positie wordt dit bedoeld, dat de Overheid voor haar uitgaven 
niet voldoende middelen in den vorm van belastingheffing of 
leningen aan het publiek kan onttrekken. 

Een zodanige stand van zaken betekent niet, dat de door de 
volksvertegenwoordiging goedgekeurde uitgaven nu niet of slechts 
ten dele kunnen plaats vinden. Het betekent alleen, dat de Over
heid voor het verkrijgen van de benodigde gelden gaat putten uit 
een andere bron, nl. die der geldschepping. In feite vindt deze 
geldschepping aldus plaats, dat de Overheid door middel van het 
plaatsen van schatkistpapier gelden opneemt bij de Nederlandse 
Bank en bij andere banken. 

Wanneer de Overheid door middel van geldschepping haar uit-
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gaven verricht, oefent zij in wezen koopkrachtige vraag uit naar 
goederen en diensten, zonder dat hier een contra-prestatie tegèn
over staat. Hier doet zich het onder 2 vermelde geval voor van een 
koop zonder dat gelijktijdig een verkoop plaats vindt. Zoals men 
zich herinnert is dit een van de eigenaardigheden van de geld
huishouding, dat zoiets mogelijk is. Het zal tevens duidelijk zijn, , 
dat de Overheid dusdoende een inflatieproces in gang zet. 

Het beroep van de Nederlap.dse Regering na den oorlog om te 
sparen wordt nu wel duidelijk. Sparen wil immers niets anders 
zeggen, dan deflatoire krachten in het leven roepen, en deze defla
toire krachten konden dan een ~enwicht vormen voor de infla
toire krachten, welke in onze volkshuishouding bestonden. Het is 
hier niet de plaats, in een beoordeling te treden van de uitgaven
politiek der Nederlandse kabinetten sedert de bevrij ding. Maar 
gezien de feitelijke situatie is deze officiële oproep tot. sparen 
alleszins begrijpelijk. Men bedenke overigens, dat het niet alleen 
de overheidshuishouding was,' waarvan de ~nflatoire krachten' uit
gingen; de enorme herstelvraag van particuliere- en bedrijfs
huishoudingen werkte in dezelfde richting. 

Het is niet nodig, de nadelen, welke met name bepaalde groepen 
der beVOlking van een sterke inflatie ondervinden, breedvoerig 
te schetsen. Men kent ze voldoende uit den gang van zaken in ons 
land in de laatste jaren. Beter is het, thans de veronderstelling 
van een gesloten huishouding te laten vallen, en na te gaan, welke 
betekenis het sparen heeft voor de betalingsbalans. c 

9. Onder de betalingsbalans van een land verstaat men het 
totaal van de ontvangsten en uitgaven, welke uit het verkeer met 
het buitenland in een bepaalde periode voortvloeien. Het is niet 
mijn bedoeling, uitvoerig de betalingsbalansvraagstukken te behan
delen, en ik zal mij dus bepalen tot drie belangrijke posten: de ont
vangsten uit goederenexport, de uitgaven voor goederenimport en 
de ontvangsten uit buitenlandse credietverleningen. Eenvoudigheids
halve nemen wij dus aan, dat de betalingsbalàns slechts deze drie 

" posten omvat. Voorts veronderstellen we, dat vaste wisselkoersen 
worden gehandhaafd. 

Nu kan een land natuurlijk niet meer van het buitenland kopen, 
dan het zelf aan het buitenland levert, tenzij het buitenland bereid 
is voor het meerdere crediet te verlenen. Het is voldoende bekend, 
dat Nederland in de jaren sèdert de bevrijding zeer omvangrijke 
buitenlandse credieten heeft opgenomen. Het loont echter wel de 
moeite na te gaan, waarom deze credietbehoefte ontstond en waar-

I 
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uit, de bereidheid voortvloeide, buitenlandse credieten op te nemen. 
Zoals men zich zal herinneren is het in een gesloten volkshuis

houding zo, dat de waarde van de nationale productie aan con
sumptie- en investeringsgoederen gelijk is aan de effectieve vraag 
naar consumptie- en investerÎngsgoederen in een bepaalde periode 
"(zie onder 3). Het binnenlands verbruik van deze goederen is dus 
gelijk aan de binnenlandse productie, omdat de effectieve vraag zich 
nergens anders op kan richten, met name niet op buitenlandse 
goederen. 

In een volkshuishouding, die verkeer met het buitenland kent, 
behoeft dit echter niet zo te zijn. Daar kan het binnenlands ver
bruik aan consumptie- en investeringsgoederen groter zijn dan 
de waarde der binnenlandse productie, wanneer nI. het buitenland 
bereid is het invoersaldo te dekken met behulp van credieten. 

Nu ZJlI het binnerilands verbruik in een bepaalde periode groter 
zijn dan de binnenlandse productie, wanneer de effectieve vraag 
groter is dan overeenkomt met de koopkracht, welke voortvloeit 
uit den verkoop der voortgebrachte investerings- en consumptie
goederen. Herhaaldelijk is een dergelijke situatie al onder het oog 
gezien. Zij deed zich telkens voor, wanneer de door de ondernemers 
verrichte investeringen groter waren dan. de door de consumenten 
vrijwillig en' bedoeld tot stand gebrachte besparingen. Zij deed 
zich eveneens voor, wanneer het overheidstekort in onvoldoende 
mate door de vrijwillige besparingen der consumenten werd ge
compenseerd. Kortom, een betalingsbalanstekort vloeit voort uit 
netto geldschepping en putten uit bestaande kasvoorraden, het is niet 
anders dan een symptoom van een inflatie-prooos, zoals dat in het 
voorgaande is omschreven, en een voortdurend betalingsbalans
tekort duidt op voortdurende inflatoire tendenties. 

De betekenis van het sparen in een zodanige situatie is evident. 
Door te sparen wordt immers compensatie geboden voor inflatoire 
krachten. De aandrang om te sparen in de na-oorlogse situatie 
verkrijgt in dit verband dus nog een andere betekenis. Niet alleen 
is zij van betekenis voor de binnenlandse prijssituatie, maar ook 
en vooral voor de betalingsbalanspositie. 

In feite heeft de Nederlandse Regering op het terrein van het 
internationale betalingsverkeer op diepgaande wijze ingegrepen. 
Door een uitgewerkt stelsel van deviezenbesluiten heeft zij het 
,betalingsverkeer met het buitenland gebonden, en was zij in staat, 
vraag naar buitenlandse betaalmiddelen (d. w. z. voornamelijk 
vraag naar buitenlandse goederen) af te kappen, en het invoer
overschot met de verlening van buitenlandse credieten en de 
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liquidatie van buitenlands bezit gelijken tred te doen houden. Maar 
wanneer er een grote onbevredigde koopkrachtige vraag blijft 
bestaan, is het gevaar van ontduiking altijd bijzonder groot. Ver
groting van de binnenlandse vrijwillige besparingen betekent dan 
ook in wezen een belangrijke steun voor de deviezenautoriteiten. 

10. Wij hebben in het voorafgaande gezien, waarin de wezen
lijke betekenis van de besparingen voor het economisch leven be
staat, en hebben dit toegepast op de na-oorlogse situatie. De tijden 
kunnen echter veranderen, en daarom is het goed, deze betekenis 
van het sparen voortdurend goed voor ogen te houden. 

Men zij zich voortdurend bewust, dat sparen niet anders wil 
zeggen dan het te voorschijn roepen van een deflatoir effect. Nu 
kunnen er zich in de volkshuishouding dermate grote inflatoire 
krachten voordoen, dat het noodzakelijk is het sparen zoveel mo
gelijk te bevorderen, ten einde voldoende tegenwicht te kunnen 
bieden. Maar er kunnen zich ook omstandigheden voordoen, zoals 
in de jaren dertig, wanneer deflatoire krachten de overhand heb
ben, en dan is sparen funest voor nationaal inkomen en werk
gelegenheid, omdat het de inkrimping der economische activiteit. 
nog versterkt. 

Daarom hantere men de propaganda voor het sparen met voor
zichtigheid, en stemme haar af op de actuele situatie. 

Het is begrijpelijk, dat zulk een bewegelijke houding ten 
aanzien van een zo belangrijk probleem bij de grote massa der 
bevolking aanzienlijke weerstanden zal wekken. De verantwoor
delijkheid van allen, die in het maatschappelijk en economisch 
leven tot leiding geven zijn geroepen, is dan ook uitzonderlijk 
groot. Men doordringe alle leden van de bevolking van den eis, 
dat zij zich het lot van hun naasten aantrekken en zich als goede 
leden van de samenleving gedragen. Dit houdt in, dat zij in een 
inflatie-periode hun kooplust bedwingen, derhalve offers brengen, 
aangezien het geenszins uitgesloten is, dat bij latere noodzakelijke 
aanschaffing iets hogere prij zen zullen moeten worden betaald. 
Deze offers, welke zeer reëel kunnen zijn, ook al worden zij ge
ringer wanneer iedereen deze gedragslijn volgt, zijn zinvol, omdat 
anders de volle last van de prijsstijging wordt afgewenteld op 
pensioentrekkers en andere genieters van vaste inkomens. Maar 
deze eis houdt tevens in, dat men in depressietijden zijn spaar
zaamheid bedwingt en meet dan tot dusverre gaat uitgeven. Oo'k 
hier worden offers gevergd, omdat door het uitstellen van aan
kopen wellicht tegen lagere prijzen kan worden ingekocht. Ook 
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deze offers zijn echter zinvol, omdat anders het leger van werk
lozen, dat bij inkrimpende economische activiteit ontstaat, het 
gelag zal moeten betalen. 

Men make zich geen illusies omtrent de gevolgen, wanneer de 
bevolking niet wenst te voldoen aan dezen elementairen eis van 
naastenliefde en goeden burgerzin. Het wil mij voorkomen, dat 
noch een omvangrijk inflatieproces noch een ingrijpend deflatie
proces politiek meer wordt aanvaard. Het gevolg zal dan ook zijn, 
dat wanneer de leden der samenleving ieder voor zich slechts het 
naakte eigen belang wensen na te streven, een voortgaand en voort
durend overheidsingrijpen een zeer reële en gevaarlijke bedreiging 
vormt. 

* 
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De wetgevende arbeid met betrekking tot het overheidstoezicht 
op bioscoop en film is hier te lande niet een zeer voorspoedige 
geweest. Tweemaal moest vóór het totstandkomen van de huidige 
Bioscoopwet een wetsontwerp worden ingediend, niettegenstaande 
het feit, dat een zorgvuldig advies van een staatscommissie aan 
de indiening van het eerste ontwerp was voorafgegaan. En het 
tweede ontwerp bereikte het Staatsblad niet dan nadat de tekst 
door tal van nota's van wijziging en amendementen vrij belangrijk 
was gewijzigd. 

Ook de herzieningsarbeid vordert traag. Het wetsontwerp van 
1940, dat in het voorjaar van dat jaar door mij in dit tijdschrift 
werd besproken, bleef als gevolg van den oorlog liggen. Het werd 
in 1948 vervangen door een nieuw ontwerp. En ook dit ontwerp 
werd, vooral onder den invloed van de niet malse critiek van de 
Tweede Kamer, teruggenomen en vervangen door een nieuw voor
stel, dat wat breder is van opzet, maar dat, wat de hoofdzaak aan
gaat, het voetspoor van de beide voorafgaande ontwerpen volgt. 

Van deze drie herzieningsontwerpen is - hoezeer ze in omvang 
en details ook uiteenlopen - de gemeenschappelijke strekking, 
naast de eigenlijke bioscoopzaal ook de filmvertoning buiten de 
bioscoopzaal in het overheidstoezicht te betrekken. Deze brede 

. strekking is zo zeer de quintessens van het thans aanhangige ont
werp, dat de Regering zelfs voorstelt den titel van de Bioscoopwet 
te wijzigen in "Film- en Bioscoopwet". En ook de considerans moet 
van dezen gewijzigden opzet getuigen door als motief van den 
wetgever niet meer (zoals tot dusver) te noemen bestrijding van 

. de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop, maar 
door als zijn oogmerk aan te duiden het 'geven van nieuwe voor
schriften in het belang van de veiligheid, gezondheid, openbare 
orde en zedelijkheid betreffende het vertonen van films en het 
houden van bioscopen. 

* * * 
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Er zijn blijkens verschillende uitlatingen in het Voorlopig Ver~ 
slag der Tweede Kamer en in de pers sommigen, . die in de strek~ 
king van dit wetsontwerp zien een omschakeling van het overheid~ 
toezicht ten aanzien van film en bioscoop van negatief naar posi~ 
tief, en wel in dien zin dat - wordt dit ontwerp wet - de 
Overheid de eerste stap zou doen in de richtiI~g van het aanvaarden 
van de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van hetgeén 
aan het publiek op filmgebied zal worden voorgezet., 

Deze opvatting (ik kom daarop nog terug) is slechts zeer ten 
dele juist. Maar ik erken dat de nieuwe voorschriften, ten spijt van 
den vrij onschuldig klinkenden nieuwen considerans, een fundamen
tele wij ziging in het systeem van de Bioscoopwet zullen brengen. 

Dat systeem is vrij siInpel. Het komt hierop neer, dat de Bio~ 
coopwet in hoofdzaak tweeërlei verbiedt, nl. het exploiteren van 
een bioscoop zonder vergunning van b. en w. en het in het open
baar vertonen van een daartoe niet toegelaten film. 

Het eerste verbod betreft dus uitsluitend het bioscoopbedrijf, 
het richt zich tot hen, die - om in qe woorden van de wet te 
spreken - ondernemen het geven in het openbaar van bioscoop
voorstellingen. Wie dit verbod overtreedt, is strafbaar. 

Het tweede verbod betreft niet uitsluitend het bioscoopbedrijf, 
doch ook den niet-bioscoophouder, die in het openbaar een film 
vertoont. Alleen bestaat bij de handhaving van dit verbod verschil. 
De bioscoopexploitant, die in het bezit is van een vergunning, 
loopt bij het in het openbaar vertonen van een niet toegelaten 
film groot gevaar dat hij zijn vergunning verspeelt en voorlopig 
van een nieuwe verstoken blijft. Geen bioscoophouder zal het 
daarop laten aankomen. Maar een niet-vergunninghouder, die 
zonder eell bedrijf te beginnen hetzelfde doet, gaat vrij uit. Zijn 
vergunning kan niet worden ingetrokken, want hij heeft er geen. 
En ook stelt de Bioscoopwet geen straf op overtreding van dit 
verbod. 

F(Yf'rMellaat de oI1twerpwet het wettelijk systeem onaangetast. 
Want ook wanneer dit ontwerp wet wordt, blijvell naast elkander 
in de wet gehandhaafd een overheidstoezicht door middel van een 
vergunningsstelsel en een door middel van (aan de vertoning ~ 

voorafgaande) keuring van films. 
Maar materieel gaat de nieuwe wet wel heel wat verder dan 

de oude, 'en wel door een niet onaanzienlijke uitbreiding van het 
object van het toezicht alsmede door vermeerdering van de mid&e
Zen om de naleving van de wet te verzekeren. 

Betreffende. deze uitbreiding der sanctiën kan ik kort zijn. Het 



/ 

14 - DR J. W. NOTEBOOM BI 

vertonen van een niet toegelaten film zal - wordt het wetsontwerp vc 
wet - strofboor zijn. In de bestaande Bioscoopwet zou deze straf- fil 
baarstelling een nuttige aanvulling van een leemte zijn. Maar de to 
noodzakelijkheid van de~e aanvulling is bij aanvaarding 'van de gE 
voorgestelde uitbreiding van het overheidstoezicht heel wat min- v( 
der klemmend. Want het vergunningsstelsel blijft niet tot het fil 
bioscoopbedrijf beperkt. En dus zal door intrekking of schorsing dE 
van een vergunning op veel meer uitgebreide schaal dan bij . he- A: 
houd van het stelsel van de huidige wet tegen overtreding van de 10: 
verbodsbepalingen kunnen worden gewaakt. k{ 

Voorts maakt de Regering van deze gelegenheid gebruik, het m 
vertoningsverbod voor ongekeurde films uit te breiden met een bi. 
(door straf gesanctionneerd) verbod, kinderen beneden den ver- V2 

eisten leeftijd bij de vertoning van een film toe te laten. Of die te! 
uitbreiding veel baat zal geven valt te bezien, aangezien dit V2 

euvel tot dusver door het veel krachtiger middel van intrekking bt 
van een vergunning niet kon worden onderdrukt. Verder zal ook 
strafbaar zijn overtreding van het door den burgemeester uit te st 
vaardigen verbod, in het belang van· de handhaving der open- co 
bare orde, in gevallen van dwingende noodzaak van tijdelijken en ge 
plaatselijken aard, een toegelaten film te vertonen - een verbod, m 
dat in gewij zigden vorm uit de huidige Bioscoopwet wordt overge- to 
nomen. En datzelfde geldt ook voor het door het ontwerp ge- ge 
introduceerde verbod van den minister (van Binnenlandse Zaken), re 
in bepaalde omstandigheden (b.v. bij nationalen rouw of politieke sI< 
spanning) de vertoning van films, uitgezonderd de eventueel door v~ 

den minister bepaaldelijk aangewezen films, voor een d~or hem t()i 
te bepalen tijdsduur te verbieden. Tenslotte worden nog enkele be 
andere bepalingen van minder belang strafrechtelijk gesanction- ka 
neerd, zodat de strafrechter door de totstandkoming van de nieuwe bi) 
wet een arbeidsveld zal hebben, dat de wetgever hem in de huidige 
wet op dit terrein juist zeer zorgvuldig onthoudt. Of dit winst zal 0\1 

betekenen, mag worden betwijfeld. Wel ben ik geneigd als winst ' ne 
te zien de wettelijke mogelijkheid van revisie van een besluit tot; goj 

toelating van een film op grond van nieuwe feiten of omstandig- t E~ 
heden: een mogelijkheid, die ook thans reeds in het Bioscoopbesluit ~ to: 
wordt gevonden, maar meer beperkt en juridisch aanvechtbaar,: w: 
omdat de betreffende bepaling geen steun vindt in de wet. 

* * * 
Van veel meer belang dan de nadere sancties van het overheids- . 

toezicht is echter de uitbreiding, welke het ontwerp geeft aan het ; 
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voorwerp van dat toezicht. Zowel het vergunningsstelsel als de 
filmkeuring (welke tot dusver alleen voor in het openbaar te ver
tonen films gold) zullen zich voortaan ook uitstrekken tot besloten 
gezelschappen van meer dan vijf en twintig personen. Het motief 
voor deze wijziging ligt vooral in het opkomen van de z.g. smal
film, die naast de Z.g. normaalfilm sinds de tOtstandkoming van 
de Bioscoopweteen belangrijke plaats heeft weten te veroveren. 
Aangezien de normaalfilm nagenoeg uitsluitend in bioscoop
lokaliteiten wordt vertoond (althans ten tijde van het totstand
komen van de Bioscoopwet) kon destijds de wetgever volstaan 
met het in het leven roepen van een preventief toezicht op het 
bioscoopbedrijf en de openbare vertoningen. Maar de grote vlucht 
van de smalfilm geeft de Regering aanleiding haar toezicht ook 
te gaan uitstrekken naar de plaatsen, waar filmvertoningen 
van welken aard ook worden gehouden. Zulks met het oog op 
brandgevaar, zomede in het belang van zedelijkheid en gezondheid. 

Zonder twijfel zal dit preventief toezicht op besloten filmvoor
stellingen voor velen een steen des aanstoots zij n. De staats
commisSie-SASSEN heeft dit blijkbaar gevoeld. Zij heeft althans 
getracht dezen klip te omzeilen door het preventief toezicht for
meel te beperken tot de openbare filmvoorstellingen, maar dan 
toch zo, dat te zelfder tijd aan dit toezicht uitbreiding wordt ge
geven door het begrip "openbare filmvoorstelling" zodanig uit te 
rekken, dat er onder valt elke filmvertoning (dus ook die in be
sloten gezelschap), toegankelijk of bijgewoond door meer dan 
vijftig personen. Een wel heel erg kunstn;tatige constructie! Het is 
toch wel wat wonderlijk, dat een voorstelling in besloten kring, 
bezocht door negen en veertig personen, plotseling een openbaar 
karakter verkrij gt, wanneer nog een tweetal bezoekers komen 
binnenstappen! 

De Regering heeft die constructie dan ook, m. i. terecht, niet 
overgenomen. Met prijzenswaardige onbewimpeldheid heeft zij 

, nevens de openbare vertoning ook de vertoning in besloten gezel
schap binnen de sfeer van haar preventief toezicht betrokken. 
Edoch, met verlaging van het getal van de bezoekers van de ver
toningen tot vijf en twintig, zodat de greep der Overheid nog heel 
wat verder gaat dan volgens het ontwerp der staatscommissie. . 

De vraag is nu echter: is dit juist? En bij het geven van een 
antwoord op die vraag zou ik onderscheid willen maken tussen 
het filmgevaar, verband houdend met de plaats van de voorstelling 
(brandgevaar, gevaar voor de gezondheid en zedelijkheid) en het 
gevaar voor demoraliserend en invloed van de films. 
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Gewoonlijk worden door particulieren smalfilms vertoond, waar
bij het gevaar voor brand niet groter is dan dat van elke andere 
samenkomst, waarin geen films worden gedraaid. Hetzelfde geldt 
Voor de gezondheid en zedelijkheid. Een zeer klemmende reden 
voor een speciale voorziening ten aanzien van de plaatsen dezer 
voorstellingen zie ik niet. Trouwens bij gemeentelijke politie
verordening en bij bouw- en woningverordeningen worden tal van 
eisen gesteld, waaraan lokaliteiten, bestemd voor samenkomsten, 
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zowel bij bouwen inrichting als bij het gebruik in het belang van 
veiligheid, gezondheid en zedelijkheid moeten vol~oen (brand- ,~ pa 
gangen en trappen, zitplaatsen, verlichting, luchtverversing enz.). 
Bovendien houdt op de publieke samenkomsten en de openbare 
vermakelijkheden de burgemeester krachtens zijn politiebevoegd

COl 

w~ 

he' 
ba heid nog een wakend oog. Het lijkt mij wat overdreven, aan dat 

toezicht nu nog bovendien toe te voegen een speciaal preventief 
toezicht op de plaatsen, waar in besloten gezelschap films worden 
vertoond., 

Ik wil echter op gezag van de staatscommissie en de Regering 
aannemen, dat het toenemend gebruik van de smalfilm - een en- ' 
kele maal ook van een normaalfilm - door particulieren en parti- , 
culiere organisaties bij zondere gevaren oproept, vooral in kleine 
gemeenten, en dat die gevaren niet altijd afdoende worden he- ~ 
dwongen door het reeds bestaande overheidstoezicht. En dan erken : 
ik de juistheid van de oplossing, die de onhyerp-wet heeft gevonden. 
Niet het bioscoopbedrijf, zoals in de geldende wet, maar de pllwJ;s 
van de voorstelling wordt onderworpen aan het .wettelijk ver
gunningsstelsel, althans voorzover de vertoning in het· openbaar . 
of in besloten gezelschappen van meer dan vijf en twintig per- i 
sonen geschiedt. De raden van gemeenten, die niet een bijzondere' 
dispensatie van de Kroon zullen ontvangen, zullen bij verordening 
moeten bepalen ("moeten", zegt het ontwerp, in tegenstelling tot 
de huidige wet, die alleen maar bevoegd verklaart) de eisen, waar
aan die plaats moet voldoen. Die eisen mogen voor verschillende 
soorten van voorstellingen (b.v. van smalfilms) verschillend zijn. 
En b. en w. verlenen de vergunning uiteraard met inachtneming [ 
van die eisen, welke intussen door hen nader op elk geval afzon- : 

, derlijk kunnen worden toegespitst. Zo althans meen ik te begrijpen l 
~ wel wat mysterieuze passage uit de Memorie van Toelichting, 
volgens welke b. en w. het daadwerkelijk toezicht kunnen effec
tueren door de in abstracto in de verordening gestelde eisen voor 
de verschillende plaatsen te concretiseren. 

Om het systeem niet al te rigoureus te maken laat het ontwerp 
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den gemeenteraad toe bepaalde plaatsen (b.v. openbare filmver
toningen op de markt) buiten het vergunningsstelsel te houden. 
En verder wordt de bevoegdheid van b. en W., een vergunning te 
weigeren, beperkt tot het drietal gevallen, dat ook thans reeds in 
art. 3 van de Bioscoopwet wordt genoemd 1). Alleen is mij niet 
duidelijk waarom niet de wet zelf b. en w. de bevoegdheid tot wei
gering blijft opleggen in plaats van (zoals wordt voorgesteld) de 
omslachtige en uit staatsrechtelijk oogpunt al heel weinig fraaie 
constructie, dat de wet den raad woordelijk voorschrijft een be
paling van die strekking in zijn verordening op te nemen. 

Tot zover kunnen we vrede hebben met het stelsel van het ont
werp, al slaan we de noodzakelijkheid van deze uitbreiding van 
het vergunningsstelsel wat minder hoog aan dan de Regering blijk
baar doet. Maar hoe nu te denken over de eisen, welke volgens het 
ontwerp blijkbaar bij of krachtens raadsverordening kunnen wor
den verbonden aan de vergunningen, niet met het oog op de plaats 
van de vertoning zelf, maar met het oog op het vertonen van 
films en den invloed daarvan op het publiek (art. 15)? 

De toelichting zelf noemt verschillende voorbeelden van eisen, 
bijvoorbeeld strekkend om jeugdige perSonen uit bepaalde voor
stellingen te weren. Het wil mij voorkomen dat de Regering hier 
verder gaat dan met het oog op vertoningen in besloten gezelschap 
toelaatbaar moet worden geacht. Dit bezwaar doet zich ook voor 
bij de uitbreiding van de filmkeuring en klemt daar nog meer dan 
bij de vergunningseisen. Daarom wil ik hij nadere uiteenzetting 
van dit bezwaar ook de filmkeuring betrekken. 

* * * 
Laat ik evenwel ter voorkoming van misverstand al dadelijk 

opmerken, dat ik niet ontken, dat het in bepaalde omstandigheden 
plicht van de Overheid kan zijn, toe te zien op hetgeen in be
sloten gezelschappen plaats vindt, zelfs al omvatten deze minder 
dan vijf en twintig personen. De vraag is maar: welke zijn die 
omstandigheden? Misdrijf of grove verwaarlozing van plichten 
binnen den huiselijken kring leggen aan de Overheid soms den 
plicht tot ingrijpen op. Zulk ingrijpen draagt echter een repres-

1) Vergunning wordt volgens art. 3 der Bioscoopwet geweigerd, indien 
1. te duchten is, dat de aanvrager de bepalingen, bij of krachtens deze wet 
vastgesteld, niet zal nakomen; 
2. de plaats, waar de voorstellingen worden gegeven, niet voldoet aan de 
bij verordening gestelde (of, bij gebreke daarvan, door b. en w. redelijkerwijs 
te stellen) eisen van veiligheid, gezondheid en zedelijkheid; 
3. nog geen vijf jaar zijn verstreken sedert een aan de aanvrager ingevolge 
deze wet verleende vergunning is ingetrokken. 
A. S. XXI-l 2 

/ 
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sief, geen preventief karakter, althans niet preventief in den zin 
van algemene preventie. De politie of de inspectie treedt niet reeds 
bij voorbaat op tegen elk willekeurig gezin, maar pas dan, wanneer . 
misdrijf of grove verwaarlozing wordt geconstateerd of ernstig ; 
vermoeden van misdrijf of -van grove verwaarlozing (b.v. van 
minderjarige kinderen) rijst. Niet eerder. In sommige gevallen 
draagt het optreden van de Overheid, ook ten opzichte van het 
zuiver privé-terrein, een min of meer preventief karakter, b.v. 
wanneer zij voorschriften stelt en de naleving daarvan contro
leert betreffende den bouwen de inrichting van woningen. Doch 

. men lette er wel op, dat dit preventief optreden de woningen be-
treft, niet, althans niet in de eerste plaats, de bewoners. 

Wil de Overheid verder gaan en haar preventief toezicht ook 
rechtstreeks tot het doen en laten binnen de gesloten gezelschappen 

. uitstrekken, dan zal.zij dit optreden aannemelijk moeten maken 
op grond van zeer bijzondere omstandigheden van tijdelijken en 
plaatselijken aard, bijvoorbeeld oorlog, oorlogsdreiging, binnen
landse revolutie, epidemieën, gevaar voor zedelijke catastrofes e.d. 
Zulk optreden moet dus dragen het karakter van abnormaal, exor
bitant, en als zodanig ook in de wet worden aangeduid en toelaat
baar worden verklaard. Verzuimt men dit, laat de wet zulk preven
tief optreden van de Overheid als een normaal verschijnsel toe, 
dan wordt de lokomotief op een verkeerd spoor gezet en zal het 
preventief optreden van de Overheid niet halt houden bij film
misbruik in eigen kring, maar ook tal van andere belangen gaande
weg aan de sfeer van de particuliere verantwoordelijkheid ont
trekken. 

In dit opzicht gaat, naar het mij voorkomt, het aanhangige ont- ~ ; 
werp niet vrijuit. Besloten gezelschappen van meer dan vijf en 
twintig personen zullen niet alleen wat de vergaderplaats zelf be
treft, maar ook wat betreft het zuiver persoonlijk element aan i -
het preventief toezicht der Overheid kunnen worden onderworpen I 
door eisen, te verbinden aan de krachtens raadsverordening te ver- I 
lenen vergunning tot het vertonen van films, en door verplichte r 

keuring van de te vertonen films en wat daarbij behoort. En zulks 
niet als uitzondering in verband met bijzondere eisen van tijd en 
plaats maar als normale vorm van overheidsbemoeiing. 

Het wil mij voorkomen dat de mogelijkheid van overheidsbe
! moeiing hier in beginsel te ver wordt uitgebreid en niet is te aan
vaarden. Te ver; omdat deze bemoeiing de Overheid zou belasten 
met verantwoordelijkheid voor hetgeen in particJllieren kring 
plaats grijpt; een verantwoordelijkheid, welke niet de Overheid 
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maar het bestuur der vereniging, of welke andere instantie ook, 
van wie' de besloten voorstelling uitgaat, behoort te dragen. Te ver 
ook met het oog op de consequenties en de practijksbezwaren. Want 
gaat de Overheid' dezen weg op, welk terrein van het particuliere 
leven moet dan niet preventief door de Overheid worden gecon
troleerd? Mag men dan eigenlijk de ouders nog wel vrij laten bij 
hetgeen zij hun kinderen laten leren in den huiselijken kring? Mag 
de Overheid dan de opvoeding der kinderen aan de oQders over
laten, zonder hen van te voren op hun geschiktheid te hebben ge
toetst? Ik meen dat de weg, welken de wetgever hier aanwij st -
al moge de bedoeling voortreffelijk zijn - niet de juiste is. 

Ook uit praktische overwegingen is er tegen een zodanige uit-, 
breiding van het toezicht ernstig bezwaar. Dat iedere smalfilm, 
welke voor meer dan vijf en twintig personen moet worden ver
toond, eerst een toelatingsbewijs moet hebben van de Rijksfilm:' 
keuring, dreigt ten gevolge te hebben een overlading van Rijks
keuringsinstanties met - zeker voor een overwegend percentage 
- volkomen overbodig werk. Ik zie in deze uitbreiding van de 
Rijkskeuring een symptoom van een streven naar perfectionnisme 
ten. aanzien van het Rijkstoezicht, waardoor de bureaucratie (het 
belasten van ambtenaren en commissies met geheel of grotendeels 
nuttelozen arbeid) versterkt wordt ten koste van de ontplooiing 
van het ~e particuliere leven e~ met gevaar voor ontduiking 
op grote schaal tot schade van het overheidsgezag. Want het is 
onmogelijk, dat van overheidswege op enigermate afdoende wijze 
opgespoord zullen worden de vele vertoningen van onschuldige 
en gewoonlijk vrij onbeduidende smalfilms - en nog veel minder 
de enkele minder onschuldige vertoningen - voor gezelschappen 
van meer dan vijf en twintig personen. En die mogelijkheid schijnt 
nog te geringer, omdat van het publiek, in welks rechtsbewustzijn 
deze inmenging van overheidswege in het algemeen zeker gèen 
adhaesie vinden zal, weinig medewerking zal zijn te verkrijgen, 
tot schade van het gezag van de wet. 

Het bezwaar, door mij genoemd, verkrijgt nog meer relief bij 
toepassing van gemeentelijke nakeuring. Immers het instituut der 
gemeentelijke nakeuring wordt in de ontwerp-wet gehandhaafd, 
zij het ook niet, zoals thans, krachtens - ~an gemeentewege te 
stellen - vergunningsvoorwaarden, maar ingevolge een speciale, 
daartoe in het leven te roepen raadsverordening, waaraan (waar
schijnlijk voor de meerdere zekerheid van bioscoophouders en film- -
liefhebbers) de Kroon haar goedkeuring heeft te verlenen. 

Op zichzelf heb ik tegen gemeentelijke nakeuring geen bezwaar, 
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althans voorzover deze ter aanvulling strekt van de Rijkskeuring 
en niet, zoals (naar ik meen) de RK. keuring, evenals deze een 
landelijk karakter draagt 2), maar min of meer een tegemoet
koming is aan de gevoelens van de plaatselijke bevolking. Maar 
wel bestaat er m. i. overwegend bezwaar tegen, dat films, uit-

/ sluitend te vertonen in zuiver besloten gezelschappen, kans lopen, 
behalve aan de Rijkskeuring, nog bovendien aan een gemeentelijke 
nakeuring te worden onderworpen. Hierin zie ik een gevaar voor 
de vrijheden en rechten van plaatselijke minderheidsgroepen, 
die door een andersdenkende plaatselijke nakeuringscommissie, 
zelfs binnen de sfeer van hun besloten gezelschapsleven, zouden 
kunnen worden gecontroleerd en bemoeilijkt. 

* * * 
Men heeft tegen dit ontwerp als bezwaar naar voren geschoven, 

dat de nieuwe voorschriften het overheidstoezicht van negatief 
in positief zullen omzetten. Ik geloof dat dit bezwaar in zijn alge
meenheid op een misverstand berust, dat meer zijn ontstaan vindt 
in allerlei min of meer nationaal-socialistische beschouwingen in 
verband met de herziening van de Bioscoopwet dan in de concrete 
bepalingen van het ontwerp zelf. Trouwens, staatscommissie en 
Regering, zij het voor een deel op grond van praktische onmoge-· 
lijkheid van verwezenlijking, verwerpen beide de gedachte van 
volksopvoeding van overheidswege door middel van de film of door 
middel van filmtoezicht. 

Er ligt echter enige grond voor deze mening in het nieuwe voor
schrift inzake de Z.g. jeugdkeuring. Evenals in de thans geldende 
wet dragen de keuringsmaatstaven een negatief karakter. De alge
mene norm: goede zeden of openbare orde, blijft gehandhaafd. 
Het door de staatscommissie opgeworpen vraagpunt, of onder 
"zeden" ook "christelijke zeden" zijn begrepen, is geen dubium 
maar staat m. i. buiten twijfel. En ;}ret lijkt mij wenselijk dat de 
Regering dit zo nodig uitdrukkelijk doet blijken. Aan de hand van 
de norm "goede zeden of openbare orde" kan, evenals thans ge
schiedt, tot toelating van een film worden besloten, resp. voor 
personen van veertien jaar en ouder, voor personen van achttien 
jaar en ouder, en voor personen, onverschillig van welken leeftijd. 
Echter zullen de films, welke voor alle leef tij den worden toege
laten straks nog nader aan de hand van de norm "goede zeden 

2) Deze landelijke nakeuring wordt blijkbaar, voorzover nodig, nog door 
het ontwerp geiegitimeerd, nu uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de raad de 
nakeuring kan opdragen aan een daartoe aangewezen orgaan of lichaam. 
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en openbare orde" bepaaldelijk voor kinderen beneden den leeftijd 
van veertien jaar worden toegelaten. 

Het valt niet te ontkennen dat deze bijzondere maatstaf voor 
kinderen suggereert een keuring naar de geschiktheid en inzover 
wordt hier iets geïntroduceerd, dat bij het totstandkomen van de 
Bioscoopwet uitdrukkelijk van de hand werd gewezen. 

Nu behoeft deze speciale selectie van kinderfilms in de praktijk 
nog niet te betekenen omschakeling in de richting van keuring 
naar positieve eisen van aesthetische, ethische of paedagogische 
geschiktheid. Ziet men deze bijzondere keuring in het licht van 
de toelichting van de staatscommissie, dan schijnt veeleer de be
doeling een algeheel filmverbod voor jeugdige kinderen, met uit
zondering van de voor alle leef tij den toegelaten films, die de kin
deren onder geleide van ouders enz. bijwonen en van de speciaal 
als zodanig toegelaten kinderfilms. En al bevat het ontwerp zulk 
een verbod niet, toch is de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze 
speciale jeugdkeuring er toe zal leiden, dat filmvoorstellingen, be
houdens dan in de genoemde gevallen, bij gemeentelijke verorde
ning voor kinderen beneden veertien jaar verboden worden. Dit 
zou m. i. winst betekenen, al zou een zodanige gang van zaken 
nog versterken ons bezwaar tegen uitbreiding van het overheids-. 
toezicht tot besloten gezelschappen 3). 

Dit neemt echter- niet weg, dat ook deze jeugdkeuring aan het 
overheidstoezicht een wending geeft, welke niet juist is, omdat de 
Overheid door deze keuring een verantwoordelijkheid tegenover 
de ouders aanvaardt, welke zij niet behoort te dragen en waarvan 
de consequenties ten aanzien van andere groepen noodwendig gaan 

* * * 
3) Daarbij neem ik aan, dat het eerste lid van art. 15 van het ontwerp, 

dat den gemeenteraad toelaat onder goedkeuring van de Kroon voorschriften 
te geven betreffende het vertonen van films, zich niet verzet tegen een ge
meentelijk verbod van vertoning van films voor jeugdige kinderen, voorzover 
niet bepaaldelijk voor kinderen beneden de veertien jaar toegelaten, noch 
tegen een gemeentelijk verbod van het uitvoeren van z.g. bij programma's 
in voorstellingen, waarbij kinderen toegang hebben. Op dit punt laten het 
ontwerp en de toelichting aan duidelijkheid te wensen over. Wat aangaat 
deze, gewoonlijk uit allerlei varieté-vertoningen bestaande bij programma's, 
is het wel verklaarbaar, dat het ontwerp deze vertoningen niet aan vooraf
gaande keuring onderwerpt. Een keuring van dien aard zou in de praktijk 
moeilijk zijn door te voeren en bovendien niet alleen op varieté-vertoningen 
tijdens filmvoorstellingen maar eveneens op zulke vertoningen buiten de 
bioscooplokaliteiten moeten worden toegepast. Vooral echter dan, wanneer de 
Overheid er toe zou overgaan films "bepaaldelijk" voor de jeugd beneden 
veertien jaar te keuren en hierdoor ouders en voogden min of meer zou 
suggereren de gedachte, dat dergelijke films voor vertoning aan jonge kinde
ren geschikt zijn, behoren m. i. varieté-vertoningen, althans die zonder voor
afgaande keuring, bij gemeentelijk verbod uit deze kindervoorstellingen te 
worden geweerd. 
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in de richting van den totalitairen staat. Daarom zou ik deze 
speciale jeugdkeuring uit het ontwerp willen schrappen. 

Toch schuilt ons hoofdpezwaar tegen dit ontwerp - ,dat in ver
schillend opzicht teChnische verbetering brengt - niet in deze be
trekkelijk geringe qualitatieve wijziging van het overheidstoezicht, 
maar in - wat ik zou willen noemen - de quantitatieve uitbrei
ding van dit toezicht. Want al erken ik, dat de minister van 
Binnenlandse Zaken door een ruim gebruik te maken van zijn 
dispensatiebevoegdheid in vele gevallen besloten gezelschappen 
aan het preventief toezicht, althans voorzover dit het karakter 
draagt van filmkeuring, kan onttrekken, door deze uitbreiding 
van het toezicht wordt overschreden de grens van het principieel 
toelaatbare. En in zover zou men deze quantitatieve omzetting 
toch weer met een qualitatieve wijziging op één lijn kunnen stellen. 

De quantitatieve omzetting van het overheidstoezicht is, zoals 
ik' reeds opmerkte, niet als een maatregel voor normale omstan
digheden aanvaardbaar. Ze zou slechts kunnen worden geaccep
teerd in verband met bijzondere omstandigheden van tijdelijken 
aard. En in zulke omstandigheden zou zij 'door de Kroon, den Raad 
van State gehoord, bij een bijzonder besluit tijdelijk in werking 
moeten worden gesteld 4)., 

* 

4) Art. 1 van de wet zou daartoe wijziging moeten ondergaan, zodat het 
bijvoorbeeld als volgt ware te lezen: 
1. Deze wet is van toepassing op het vertonen van films in het openbaar. 
2. Zij is mede van toepasing op het vertonen van films in besloten gezel

, schappen van, meer dan vijf en twintig personen gedurende een door Ons. te 
bepalen tijdsduur, 'indien en inzover dit door Ons in bijzondere omstandig
heden bij algemenen maatregel van bestuur is bepaald. 
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DE RAAD VAN STATE 

DOOR 

Mr A. J. HAGEN 

De Raad van State is een overheidscollege, waarvan de oor
sprong ligt in het grijze verleden. Gewoonlijk laat men zijn ge
schiedenis beginnen in het jaar 1531, toen onder den naam Conseil 
d'Estat een advies-college ten behoeve van de landvoogdes in de 
gewesten der Nederlanden door KAREL V werd ingesteld 1). Daar
naast fungeerden de Geheime Raad en de Raad der Financiën. Veel 
betekenis had de Raad van State in dien tijd niet; het zwaartepunt 
lag, zoals FRUIN in zijn "Geschiedenis der Staatsinstellingen in 
Nederland tot den val der Republiek" aantoont, bij den geheimen 
raad of consulta, waarvan o. a. GRANVELLE deel uitmaakte. 

In de jaren 1570 tot 1590 is de situatie, wat de competentie
regeling en de functie-verdeling betreft, uiteraard enigszins ver
ward. Begin 1573 krijgt de Prins van ORANJE een raad naast zich~ 
twee jaar làter wordt de Z.g. Landraad ingesteld en weer twee 
jaar later de Raad van State. In 1581 treedt wederom een Landraad 
op. Na het overlijden 'van WILLEM VAN ORANJE wordt in ons land 
het bestuur opgedragen aan Prins MAURITS en den Raad van 
State gezamenlijk. Daarna komt de tijd van LEICESTER, in welke 
periode de Raad terugvalt in zijn vroegere positie van adviserend 
college. 

Na zijn vertrek wordt het weer anders; bij instructie van 
12 April 1588 wordt de Raad gemachtigd tot het algemeen be
stuur van de republiek, echter onder toezicht van de Staten-

1) Dat ook voordien de staatsbestuurders aan adviezen vàn vertrouwde 
mannen behoefte hadden en deze regelmatig inwonnen, laat zich verstaan. 
Zo haalt Mr S. J. fOCKEMA ANDREAE in een geschrift Aantekeningen ove.,. 
den. Raad van State oorkonden aan van KAREL DEN GROTE, waaruit blijkt, 
dat reeds in dien tijd de vorsten zich van een raad of althans van raads
lieden bedienden ("quia nos una cum fidelibus nostris consideravimus utile 
esse" D). We kunnen trouwens nog veel verder in de historie teruggaan; 
in 1 Kon. 12 : 6 b.v. is duidelijk sprake van een staatsraad in het oude rijk 
Israël. 

D) Aangezien het ons tezamen met onze getrouwen is voorgekomen profij-
telijk te zij n. . . 
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Generaal. Al spoedig blijkt, dat de positie van den Raad tegenover 
de Staten-Generaal niet sterk is, hetgeen o. a. hieraan is te .wijten, 
dat nog geruimen tijd twee Engelsen in het college zitting hadden. 
Een belangrijke factor was ook, dat Holland, hoewel het meer dan -
de helft der belastingen betaalde, slechts i deel der stemmen kon 
uitbrengen en daardoor te weinig invloed op de besluiten had 
(SLINGELAND, Staatkundige Geschriften lIl, 7). Steeds minder 
werd de macht van den Raad van State. Zelf be'klaagt hij zich hier- f 

over in een aan de provinciën gerichten brief uit het jaar 1628 ' 
met deze woorden: "dat daagelijks de wigtigste saaken van' het 
landbeleid, en meest alle groote resolutiën genoomen werden, son- . 
der voorgaande communicatie, en buiten kennis van den Raad". 
Dit moet anders worden, zo wordt in het schrijven betoogd,maar 
het wordt niet anders. In 1651 wordt een nieuwe instructie vast- . 
gesteld, maar de invoering daarvan kost strijd, aangezien de Raad. 
zelf zich er tegen verzette. Hoezeer deze instructie odk afwijkt van. 
die van 1568, toch blijft in wezen de Raad van State een besturend ~ 
college. ' 

Van 1798 tot 1805 is er voor den Raad van State blijkbaar geen ~ 
plaats; de regering berustte toen eerst bij het Uitvoerend Bewind i 
en sedert 1801 bij het Staatsbewind. In 1805 keert de Raad van ; 
State weer terug, maar nu in zijn oorspronkelijke functie van advi- l 
serend college, en wel ter voorlichting van den Raadspensionaris. : 
In art. 4 van de constitutie wordt de taak als volgt omschreven: [
De Raadspensionaris vraagt van den Staatsraad hunne conside- I 

I 
ratiën en advies over zoodanige zaken, als hij zal goedvinden. Hij. ~ 
neemt geen besluit tot voordracht eener wet aan de vergadering! 
van Hun Hoogvermogenden dan na alvorens den Staatsraad om- ~ 
trent het ontwerp dier wet te hebben gehoord. Een soortgeliJke ~ 
bepaling bevat de constitutie van 1806 van het Koninkrijk Hol- f 
land (art. 31) ; volgens deze regeling hadden de ministers in den : , 
Raad zitting en delibererende stem. Over de werking van dezen t 
Raad van State is niet veel bekend. Interessant is echter de vol- r 
gen de uitspraak in de Mémoires van CAPELLE: Le corps législatif ; 
était très insignifiant et adoptait presque toujours ce qui lui était t 
présenté pour la forme; c'est au conseil d'Etat, ou les ministres 1 ' 
assistaient toujours et ou Ie Roi présidait, que les affaires, spéci- f 
alement les projets de loi, étaient traités sérieusement et au fond 2). [ 

r 
2) Het Wetgevend Lichaam was zeer onbetekenend en nam bijna altijd aan' 

hetgeen er voor den vorm aan werd voorgesteld; het was in den Raad van 
State, waar de ministers steeds aanwezig waren en waar de Koning voor
zat, dat de zaken, in het bijzonder de wetsontwerpen, ernstig en grondig wer-
den behandeld. . ' 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de aard van het college belangrijk 
is gewijzigd. Vóór 1795 was de Raad een bestuurscollege, maar 
deze functie is hem nadien nimmer teruggegeven. 

Toen in 1814 ons land zijn zelfstandigheid herkreeg, werd ook 
de Raad van State opnieuw ingesteld. Als eerste vice-president 
treedt op GIJSBERT K. VAN HOGENDORP. Deze had in zijn Schets. 
voorgesteld een bepaling, dat de vorst alle daden van souvéreine 
waardigheid pleegt "in den Raad van State". Dit is echter niet 
overgenomen. Volgens de Grondwet van 1814 pleegt de Souvereine 
Vorst alle daden van souvereine waardigheid "na de zaak in over
weging te hebben gebracht bij den Raad van State". Het verschil 
tussen dit stelsel en het eerstgenoemde springt in het oog. Belang
rijker is echter de wijziging, die de Grondwet van 1815 aanbracht . 
,Toen is het stelsel ingevoerd, dat het verplicht horen van den 
Raad beper'kt is tot wetten en algemene maatregelen van inwendig 
bestuur, terwijl de Koning het college verder kan horen over alle 
zaken waarin hij zulks nodig oordeelt. Zoals hieronder nader zal 
blijken, geldt dit stelsel in grote lijnen thans nog. 

Een wettelijke regeling kwam niet tot stand, zulks, naar H. J. A. 
MULDER in zijn proefschrift over den Raad van State oordeelt, 
uit vrees voor oppositie tegen het college bij de Staten-Generaal; 
wel werd een provisionele instructie vastgesteld., 

Als bijzonderheden uit dezen eersten tijd vermeldt MULDER o. a., 
dat meermalen aan leden van den Raad werd opgedragen het aan
bieden van wetsontwerpen' aan de Staten-Generaal en zelfs de 
adstructie en ontwikkeling der voorgedragen bepalingen. Ook 
kwam het blijkbaar voor, dat bepaalde functionarissen zoals ge
zanten en leden der Staten-Generaal hun eed voor den Raad 
moesten afleggen. Omtrent den inhoud der in dezen begintij d ge
geven adviezen vindt men aardige gegevens in het aangehaalde 
proefschrift (zo o. m. adviezen over de doodstraf, blz. 71, en over 
de strafbaarheid van het tweegevecht, blz. 73). 

Weinig bekend is, dat gedurende de jaren 1829 tot 1840 de Prins 
van ORANJE vice-president was van den Raad. In laatstgenoemd 
jaar wordt het ledental van den Raad tot 12 teruggebracht; overi
gens laat de grondwetsherziening van 1840 de regeling betref-
fende den Raad van State ongewijzigd. . 

In 1848 is dat geheel anders. De Regering had voorgesteld in 
de Grondwet slechts enkele bepalingen op te nemen aangaande den 
Raad van State en de regeling verder aan den gewonen wetgever 
over te laten, doch blijkens het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer was er een grote stroming, die het instituut radicaal wilde 
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afschaffen, daar het weinig nut zou geven en zelfs, uit staatkundig
oogpunt, in verband met het stelsel der ministeriële verantwoor
delijkheid schadelijk werken zou. Het is interessant na te gaan, 
hoe de Regering hierop antwoordt. Om twee redenen acht zij het 
college "nuttig, ja misschien onontbeerlijk", ten eerste omdat het 
wenselijk is, dat de Koning ook bij anderen dan de Ministers zich 
inlichting kan bezorgen en ten tweede opdat de Koning niet geheel 
alleen sta indien een geheel ministerie ontslag vraagt. De Kamer 
was hierdoor niet overtuigd; niet geheel ten onrechte werd o. a. 
opgemerkt, dat de genoemde argumenten nog niet aantonen, dat 
er behoefte bestaat aan een permanent staatscollege, want wat is 
er tegen om in voorkomende gevallen bij individuele personen 
van àanzien raad in te winnen. 

Echter kon men Qok andere geluiden in de Kamer beluisteren. 
Zo werd de Raad genoemd een blijvend licht voor een wisselende 
Regering, tot behoud van de legislatieve en administratieve tra
ditie. Hierdoor wellicht gesterkt, volhardde de Regering bij haar 
standpunt; de verdediging van het college door den minister' is 
enthousiast: "Ik houde mij overtuigd, dat geen der ministers, 
welke zich in het bestuur van dit land sedert 1814 hebben opge
volgd, aan de nuttigheid der raadgevingen en voorlichtingen van 
den Raad van State ooit hebben getwijfeld, maar die bij ondervin
ding op hoogen prijs hebben leeren stellen". En aan het einde van 
zijn rede zegt hij: "Dit ministerie, hetwelk men wel eens zijde
lings heeft verdacht of beschuldigd van alles te willen omkeeren 
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e~ afbreken, het Koningschap daarvan niet uitgezonderd, kan m 
niet besluiten de schendende hand te slaan aan eene staatsinstel- K 
ling schier zoo oud als het onafhankelijk volksbestaan van Neder- re 
land". Nog streefde de Kamer tegen, maar de Regering hield vol; K, 
een latere rede van den Minister wordt aldus besloten:" ••. he- t~ 

houdt wat wij tot nu toe hebben gehad; sloopt niet, wat wij U :0 
verzekeren dat behouden moet blijven. De Regeering verklaart, W1 

dat zij de instelling niet kan missen". Het verzet br,ak en met BI 
47 tegen 9 stemmen werd het regeringsvoorstel aanvaard. Ook de pl 
Eerste Kamer verenigde zich met het voorstel. Bij de behandeling V~ 
in de dubbele Kamer keerde de oppositie nog wel even terug, waarbij 
o. a. enigszins schamper werd opgemerkt, dat de Raad de wijk- ft 
plaats was geworden voor onbruikbare graven of baronnen. Maar Ie 
weer toonde de Regering zich onverzettelijk en met succes: de 
Raad van State bleef gehandhaafd. . 

* .... 
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lig .. Sedert 1848 zijn in de bepalingen van de Grondwet over den 
Ir- Raad van State slechts enige wijzigingen van ondergeschikten aard 
m, aangebracht. Deze regeling omvat thans drie artikelen, 76, 77 en 
let 78, terwijl voorts in enige andere' bepalingen aan den Raad van 
let State een speciale taak wordt toegemeten. Ingevolge art. 19 moet 
eh hij, wanneer bij overlijden van den Koning geen bevoegde opvol-
~l ger naar de Grondwet bestaat, binnen 4 maanden na het over-
ler lijden de Staten-Generaal in dubbelen getale bijeenroepen ten einde 
a. in verenigde vergadering een Koning te benoemen. Art. 38 schrijft 

lat het advies van den Raad voor ingeval de Koning buiten staat ge-
is raakt de regering waar te nemen en alsdan een regent moet wor-

len den benoemd. Voorts wordt de Raad van State in een drietal ge-
vallen met de waarneming van het Koninklijk gezag belast; het 

en. heeft weinig zin op deze aangelegenheid hier verder in te gaan, 
ldezodat wij volstaan met verwijzing naar art. 46, waarin dit punt, 
ra- is geregeld. 
Lar Thans keren we terug tot de drie hoofdartikelen betreffende 
, is den Raad van State. Art. 76 bepaalt allereerst, dat er een Raad 
irs, van State is, welks samenstelling en bevoegdheid worden geregeld 
ge- door de wet. Deze wet is die van 21 December 1861, Stbl. 129, 
ran waarop we hieronder nog terugkomen. 
in- Vervolgens bepaalt art. 76, dat de Koning voorzitter is en dat 
ran hij de leden benoemt. Krachtens het derde lid hebben bij het be-
de- reiken van den 1S-jarigen leeftijd de Prins van ORANJE (deze 
ren titel draagt de mannelijke nakomeling van den Koning, die de ver-
tan moedelijke erfgenaam is van de Kroon) en de dochter van den 
tel- Koning, die de vermoedelijke erfgename is van de Kroon, van 
ler- rechtswege zitting in den Raad. Thans bestaat de Raad uit: de 
rol; Koningin (voorzitter), een vice-president, Prins BERNHARD (inder;. 
he- tijd tot lid benoemd door Koningin WILHELMINA) en tien leden 3). 
i U paarnaast zijn er enige "staatsraden in buitengewonen dienst", 
art, welke functie overigens in de Grondwet niet meer wordt genoemd. 
met Bij het bereiken van den 75-jarigen leeftijd wordt aan den vice-
: de president en de leden ontslag verleend, behalve aan hen, die reeds 
iing vóór Juni 1934 in functie waren. 
rbijBelangrijker dan art. 76 is het volgende artikel, dat taak en 
jjk- functie van den Raad omschrijft. De Koning moet alle voorstel
aar len, door Hem aan de Staten-Generaal te doen of door dezen aan 
de 

8) Op 22 Augustus 1950 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend 
om het .ledljnaantal te kunnen uitbreiden tot veertien, zulks voornamelijk met 
het oog o~ den toenemenden omvang van den arbeid der Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur. (Dit ontwerp heeft inmiddels ,het Staatsblad reeds 
bereikt: no. K 500). 
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Hem gedaan, alsmede alle algemene maatregelen van bestuur van 
het Rijk en van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, 
ter overweging brengen bij den Raad van State, terwij,l Hij het 
college kan horen over alle zaken, waarin Hij dat nodig oordeelt. 

Wat de wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal betreft, is wel 
betoogd, dat het onjuist is het horen van den Raad hierover dwin
gend voor te schrijven. Zo BUYS in zijn De Grondwet (deel I, 
blz. 319). Naar zijn mening schept deze verplichting doelloze be
lemmeringen. De waardigheid van den Raad van State, aldus deze 
schrijver, zou er zeker door gebaat worden, wanneer de Grondwet 
hem ontsloeg van een taak, welker doelloosheid hem zelf het best 
bekend moet zijn en die in de praktijk zo dikwijls het karakter 
draagt van een tijdrovende formaliteit, van welke ·de Regering 
zich liefst zo gemakkelijk mogelijk afmaakt. 

Naar het ons wil voorkomen, is dit betoog weinig overtuigend. 
Ook al zouden er, hetgeen wij betwijfelen, gevallen denkbaar zijn, 
waarin voor de Regering het horen van den Raad niet zoveel 
waarde heeft, toch betekent dit niet, dat de functie van den Raad 
ten deze ondoelmatig zou zijn. De Regering kan van het advies 
van den Raad steeds profijt trekken, ook dan zelfs, indien dat 
advies zich uitsluitend beperkt tot wetstechnische of redactionele 
opmerkingen. En dat de waardigheid van den Raad zou toenemen, 
indien hij slechts nu en dan, naar vrij believen van de Regering, 
over wetsontwerpen zou worden geraadpleegd, is niet in te zien. 
In den regel zijn wetten ingrijpender en belangrijker dan algemene 
maatregelen van bestuur en de bewering, dat de Raad voor het 
eerste niet en voor het tweede wel nodig is, getuigt van te weinig 
respect jegens dit college. Bovendien is ook daarom de verplich
ting den Raad over wetsontwerpen te horen, nuttig, omdat het 
advies van den Raad over een algemene maatregel van bestuur 
aan waarde kan winnen, wanneer hij ook reeds bij het tot stand 
komen van de wet, waarop die algemene maatregel steunt, is ge
raadpleegd. 

Over de vraag, of een instelling als de Raad van State in het 
te onzent bestaande stelsel ván de ministeriële verantwoordelijk
heid wenselijk is, heeft in het verleden nog al meningsverschil be
staan, doch nu eenmaal - en m. i. te;recht - deze vraag in beves
tigenden zin is beslist, moet men de taak van het college zeker 
niet gaan beperken, doch integendeel er zoveel mogelijk van pro
fiteren. 

Men hoort wel eens klachten over slechte wetgeving. Het is 
moeilijk hier een schuldige aan te wijzen. Niet zelden wordt b.v. 
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door een amendement van de Kamer een wet, resp. een onderdeel 
er van, wat misvormd. Maar het euvel van slechte wetten zal men 
zeker niet genezen door de evenvermelde verplichting, in art. 77 
der Grondwet neergelegd, op te heffen 4) ; de vrees schijnt niet on
gegrond, dat het kwaad dan zou toenemen. 

Een interessante beschouwing over het grote nut van den Raad 
van State vindt men in een artikel van Mr A. L. SCHOLTENS in 
,het tijdschrift Gemeentebestuur van Juli 1930. Door zijn voort
durende bemoeiing met wetsontwerpen, aldus de s-éhrijver, zal de 
Raad in de gelegenheid zijn de nodige eenheid in terminologie te 
bevorderen, leemten en onduidelijkheden te doen verdwijnen, het 
gebruik van een goede wetstaal in de hand te werken, een gebied 
van schij nbare kleinigheden, die echter voor een toekomstige wet 
geenszins kleinigheden zijn. In dit verband acht hij van ~lang, 
dat uit 's Raads midden publicaties het licht zouden zien over be
paalde onderdelen van wetgeving als b.v. de regeling van het in
werkingtreden van wetten, de terugwerkende kracht, de regeling 

~~",au.van het beroep e. d. Hoe aantrekkelijk deze gedachte ook lijkt, wij 

LVUO:;U;;. 

zouden den schrijver in zijn suggestie niet willen volgen: de staats
rechtelijke positie van den Raad verzet zich o. i. tegen het doen 
uitkomen van soortgelijke publicaties. Wel kali men het betreuren, 

in de commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, 
in 1948 het rapport Wetgevingstechniek publiceerde, geen lid 

ambtenaar van den Raad van State zitting heeft gehad. 
Uit het voorgaande blijkt, dat het advies van den Raad in de 

_LI.ef:~rs11"P. plaats van belang is resp. kan zijn voor den vorm der wet
Men onderschatte de betekenis hiervan niet; juist bij de 

a;tc)ep:assing van de wet in de praktijk komt vaak naar voren, hoe 
"t-...... ' ... ~ het aankomt op den vorm, waarin de voorschriften zijn ver

IntusSen is ook voor den inhoud van de wetgeving het advies 
den Raad zeker belangrijk, kan het dit althans zijn, waaraan 
afdoet, dat in sommige gevallen, b.v. wanneer en voorzover in 
wetsontwerp het beleid van de Regering op het spel staat 

wanneer het een bij uitstek technische regeling bevat, het zal 
li'lr_.,kUllnein voorkomen, dat het advies materieel slechts een beperkten 
ho_,~nvlloed uitoefent. 

Behalve over wetsontwerpen en algemene maatregelen van he
Ir" .... ltUtlr wordt 's Raads advies ingewonnen over vernietiging van be

_"ni'h"". van Provinciale Staten, van Gedeputeerde Staten en van 

4) Bij de grondwetsherziening 1922 heeft Mr MARCHANT nog een poging 
deze richting gedaan, doch zijn amendement werd verworpen met 39 tegen 
stemmen. 
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door een amendement van de Kamer een wet, resp. een onderdeel 
er van, wat misvormd. Maar het euvel van slechte wetten zal men 
zeker niet genezen door de evenvermelde verplichting, in art. 77 
der Grondwet neergelegd, op te heffen 4 ); de vrees schijnt niet on
gegrond, dat het kwaad dan zou toenemen. 

Een interessante beschouwing over het grote nut van den Raad 
van State vindt men in een artikel van Mr A. L. SCHOLTENS in 
het tijd~chrift Gemeentebestuur van Juli 1930. Door zijn voort
durende bemoeiing met wetsontwerpen, aldus de schrijver, zal de 
Raad in de gelegenheid zijn de nodige eenheid in terminologie te 
bevorderen, leemten en onduidelijkheden te doen verdwijnen, het 
gebruik van een goede wetstaal in de hand te werken, een gebied 
van schijnbare kleinigheden, die echter voor een toekomstige wet 
geenszins kleinigheden zijn. In dit verband acht hij van belang, 
dat uit 's Raads midden publicaties het licht zouden zien over be
paalde onderdelen van wetgeving als b.v. de regeling van het in
werkingtreden van wetten, de terugwerkende kracht, de regeling 
van het beroep e. d. Hoe aantrekkelijk deze gedachte ook lijkt, wij 
zouden den schrijver in zijn suggestie niet willen volgen: de staats
l'echtelijke positie van den Raad verzet zich o.i. tegen het doen 
uitkomen van soortgelijke publicaties. Wel kan men het betreuren, 
dat in de commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, 
die in 1948 het rapport Wetgevingstechniek publiceerde, geen lid 
of ambtenaar van den Raad van State zitting heeft gehad. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het advies van den Raad in de 
eerste plaats van belang is resp. kan zijn voor den vorm der wet
geving. Men onderschatte de betekenis hiervan niet; juist bij de 
toepassing van de wet in de praktijk komt vaak naar voren, hoe 
zeer het aankomt op den vorm, waarin de voorschriften zijn ver
vat. Intussen is ook voor den inhoud van de wetgeving het advies 
van den Raad zeker belangrijk, kan het dit althans zijn, waaraan 
niet afdoet, dat in sommige gevallen, b.v. wanneer en voorzover in 
een wetsontwerp het beleid van de Regering op het spel staat 
of wanneer het een bij uitstek technische regeling bevat, het zal 
kunnen voorkomen, dat het advies materieel slechts een beperkten 
invloed uitoefent. 

Behalve over wetsontwerpen en algemene maatregelen van be
stuur wordt 's Raads advies ingewonnen over vernietiging van be
sluiten van Provinciale Staten, van Gedeputeerde Staten en van 

4) Bij de grondwetsherziening 1922 heeft Mr MARCHANT nog een poging 
in deze richting gedaan, doch zijn amendement werd verworpen met 39 tegen 
37 stemmen. 
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gemeentebesturen. Dit voorschrift komt niet in de Grondwet voor, 
doch in de reeds genoemde wet van den Raad van State (art. 22). 
Deze vernietiging is resp. geregeld in art. 166 e.v. van de pro
vinciale wet en art. 185 e.v. van de gemeentewet; in beide ge
vallen geldt als voorwaarde voor de vernietiging, dat er strijd is 
met de wet of het algemeen belang. Onder gemeentebesturen is 
hier te begrijpen niet slechts de gemeenteraad, doch ook het col
lege van burgemeester en wethouders. 

De Raad wordt wijders gehoord, aldus art. 24 van de genoemde 
wet, in de gevallen, waarin de wet het beveelt, mitsgaders over 
alle zaken van algemeen of bijzonder belang, waaromtrent "Wij" 
het nodig oordelen. Men dient hier onder "Wij" te verstaan de 
Koning plus een of meer van zijn ministers, daar ingevolge art. 28 
van dé wet, dank zij een amendement-THORBECKE op deze wets
bepaling, het advies steeds moet worden gevraagd door bemidde
ling van de hoofden der ministeriële departementen. Een voor
beeld hiervan vermeldt Mr OUD in zijn Het constitutioneel recht 
van het Koninlcriik der Nederw.mden (deel I, blz. 409). 

Wat het eerste deel van art. 24 betreft, zij opgemerkt, dat de 
Grondwet in dit opzicht zwijgt. Is het, zo kan men vragen, wel in 

· overeenstemming met de Grondwet, wanneer de wetgever decre
teert, dat voor een bepaalde beslissing 5 ) van de Kroon de Raad 
van State moet worden gehoord? Naar mijn mening is dit niet het 
geval, omdat de wetgever aldus inbreuk maakt op de in art. 77 
der Grondwet opgenomen bepaling, dat de Koning "wijders" (n.l. 
afgezien van wetten en algemene maatregelen van bestuur) den 
Raad hoort over alle zaken, waarin Hij dat nodig oordeelt. Dit 
betekent intussen niet, dat art. 24 onverbindend is, aangezien 
immers krachtens art. 124, lid 2, der Grondwet de wetten on
schendbaar zijn. Echter ware het wenselijk, indien in dit opzicht 
art. 77 van de Grondwet aan de wet zou worden aangepast. Dit geldt 
trouwens ook voor het bepaalde in het bovengenoemde art. 22. 

Vermelding verdient op deze plaats nog de bepaling, dat de Raad 
bevoegd is aan de Kroon voordrachten te doen omtrent onder
werpen van wetgeving of bestuur, waarQmtrent hij het doen van 
voorstellen aan de Staten-Generaal of het uitvaardigen van alge
mene maatregelen van bestuur wenselijk acht (art. 25 der wet), 
alsmede het voorschrift, dat de afdelingen van den Raad 6

) de 

6 ) Een voorbeeld vindt men in art. 157 der hogeronderwijswet: de aan
wijzing van bijzondere gymnasia. 

6) De Raad •bestaat n.l., afgezien van zijn afdeling voor de geschillen 
van bestuur, uit evenveel afdelingen als er ministeriële departementen zijn. 
Elk dezer afdelingen telt drie leden. 
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)r, hoofden der ministeriële departementen in zaken van bestuur of 
:). wetgeving desgevraagd van advies dienen (art. 26). 
'0- Over het eerste voorschrift is bij de totstandkoming van de wet 
'e- nog al 'wat te doen geweest. De bedoeling van ,de Regering met dit 
is artikel was "den Raad het oog te doen houden op den gang der 
is ,wetgeving en der administratieve verordeningen en het initiatief 
)1- te nemen (lees: doen nemen) van' voordragten aan den Koning 

omtrent hetgeen hem op dat gebied voorkwame regeling of ver
ie betering te vorderen". De bedoeling is niet, dat de Raag zich met 
er' de politiek bezig gaat houden; daarvan moest hij zich naar het 

gevoelen der toenmalige Regering zorgvJlldig verwijderd houden. 
Van de zijde der Kamer werd opgemerkt, dat de hier aan den 

Raad gegeven bevoegdheid in strijd zou zijn met zijn roeping, 
welke van lijdelijken aard is en het nemen van initiatief uitsluit; 
de Raad zou met deze bevoegdheid te veel op het terrein van het ' 
ministerie komen. Zelfs werd betoogd, dat die bevoegdheid 'in 
strijd zou zijn met de grondwettelijke regeling. De Regering be
streed de bezwaren, zonder echter de tegenstanders te overtuigen; 
het artikel werd aangenomen met 36 tegen 22· stemmen. 

Het komt ons voor, dat de principiële bezwaren tegen het artikel 
niet ernstig zijn; bepaaldelijk is niet in te zien, dat het in strijd 
is met de Grondwet. Andererzijds wijst de praktijk wel uit, dat van 
het artikel weinig gebruik wordt gemaakt. Een interessante vraag 
van wetsinterpretatie is het overigens, of het, gezien de boven
vermelde toeliching op het artikel, met deze bepaling in strijd is, 
wanneer de Raad eîgener beweging over een politieke aangelegen
heid de Kroon gaat advîseren. Men kan hierover zeker verschil
lend denken. Hecht men grote waarde aan de bedoeling van den 
wetgever, dan zal het antwoord bevestigend zijn, maar m. i. is 
deze conclusie juridisch toch niet bijzonder sterk. Een andere 
vraag is, of het wenselijk is, dat de Raad van deze wetsbepaling 
in politicus gebruik maakt. In het algemeen zal dit in verband 

. met ons parlementaire stelsel nodig noch wenselijk zijn, doch er 
kunnen zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen, waarin het 
wèl wenselijk is, of kan zijn, dat de Raad van State uit eigen be
weging de Kroon adviseert. 

Het bestek van dit opstel laat niet toe uiteen te zetten, hoe de 
werkzaamheden van den Raad zijn geregeld. Deze regeling is ten 

, dele neergelegd in de wet op den Raad van State (art. 28 e.v.) en 
voor het overige in het uitvoeringsbesluit van 4 September 1862, 
Stbl. 174. 

* * * 
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Thans komen we tot de afdeling, die ingevolge art. 23 van de VI 

wet op den Raad van State is belast met het onderzoek van de h~ 
geschillen van bestuur of andere, aan de beslissing van de Kroon ~ 
onderworpen, de Z.g. Afdeling voor de Geschillen van Bestuur of 
Afdeling Contentieux. Hiermede betreden we het terrein van de Vl 
z.g. administratieve rechtspraak. Bij de totstandkoming van de ~ k. 
wet is o. a. strij d gevoerd over de vraag, of de Raad resp. de!-- nc 
afdeling voor de geschillen van bestuur deze geschillen zelfstandig! hi 
zou beslissen dan wel slechts daarover aan de Kroon, advies zou t b, 
uitbrengen. Een minderheid in de Kamer wilde het eerste, doch f kl 
Regering en Kamermeerderheid stelden zich op het standpunt, dat' It 
bepaaldelijk ook met het oog op de ministeriële verantwoordelijk- I n1 
heid "aan den Raad geene formele administrative regtsmagt he-' gl 
hoort te worden toegekend in dien zin, dat zijne uitspraken de I 

kracht hebben van een regterlijk gewijsde in het hoogste ressort". ej 

Deze opvatting is de gangbare gebleven en vindt men ook terug v, 
in het onlangs door de Commissie-DE MONCHY uitgebrachte rap- d 
port inzake verhoogde rechtsbescherming. t4 

Met de uitdrukking "geschillen van bestuur" had de Regering IE 
op het oog de geschillen, die niet behoren tot de twistgedingen, SI 

die ingevolge art~ 168 der ,Grondwet bij uitsluiting tot de kennis- d 
neming van de rechterlijke macht behoren. De woorden "of andere" 0 

voegde zij er aan toe met het oog op art. 168 der provinciale wet. I 

Welke geschillen zijn nu aan de beslissing vall de Kroon onder- ~ 
worpen? Een enkelvoudig antwoord hierop is niet te geven, daar d 
er, behoudens in art. 72 der Grondwet 7) geen algemene opdracht n 
bestaat, doch van geval tot geval de bevoegdheid van de Kroon J 
ten deze in allerlei wettelijke regelingen is neergelegd; zo b.v. - cl 
om maar niet meer te noemen - in de Hinderwet, Dienstplicht- t 
wet, Lager-onderwijswet 1920, Woningwet en Waterstaatswet El 

1900 8 ). r. 

In 1947 is, met het oog op de veelheid van te behandelen zaken, ~ 
in de wet de mogelijkheid geschapen om de afdeling voor de ge- , 
schillen van bestuur in twee of meer kamers te splitsen. Van deze 1 
mogelijkheid is inmiddels gebruik gemaakt. Er zijn thans twee (; 
kamers; een van deze vergadert met 5 leden, de andere, welke 
de geschillen over de toepassing van de Dienstplichtwet (0. a. aan-

7) Dit artikel wordt weinig toegepast; voorbeelden zijn te' vinden in Adm. 
en Rechter!. Beslissingen 1941, blz. 24 en 1949, blz. 99. 

8) Men zie voorts het Overzicht van de Administratieve Rechtspraak hier 
te lande (Staatsdrukkerij, 1948), waarin 62 wettelijke regelingen worden 
genoemd, waarin beroep wordt geopend op de Kroon, de Afdeling Conten
tieux gehoord (blz. 66 e.v.). 
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vragen om vrij stelling van dienst als gewoon dienstplichtige) be
handelt, met 3 leden. Splitsing en taakverdeling geschieden. door 
den vice-president (art. 13, lid 2, der wet). 

De gang van zaken bij de behandeling van de geschillen 
vall bestuur door de Afdeling Contentieux is geregeld in de arti
kelen 35 e.v. van de wet en in de artikelen 47 e.v. van bovenge
noemd K.B. van 4 September 1862. Deze regeling is zeer summier, 
hetgeen enerzijds als een nadeel kan worden aangemerkt - zo 
b.v. vindt men niets bepaald over verhoor van getuigen en des
kundigen -, andererzijds in de praktijk niet zo bijster bezwaar
lijk blijkt te zijn, getuige ook het feit, dat gedurende de bijna 
negentig jaren van het bestaan der regeling deze praktisch niet is 
gewijzigd. 

Wij gaan op deze regeling niet diep in, doch stippen er slechts 
enkele punten uit aan. In de eerste plaats dit, dat de geschillen 
van bestuur behandeld worden in een openbare vergadering van 
de afdeling, in welke vergadering de belanghebbenden - die van 
te voren inzage van de stukken hebben kunnen nemen - de ge
legenheid ontvangen hun standpunt uiteen te zetten, hetzij per
soonlijk, hetzij door een gemachtigde. Bij het advies, dat de af
deling aan de Kroon uitbrengt, voegt zij een met redenen omkleed 
ontwerp-besluit. 

De normale gang van zaken is, dat dit ontwerp door de Kroon 
wordt overgenomen, maar er kunnen zich uiteraard gevallen voor
doen, waarin de minister, die de beslissing door zijn contre-seign 
moet dekken, tegen het ontwerp van de afdeling bezwaar heeft. 
Als regel treedt hij dan in nader overleg met de afdeling, en leidt 

(dit overleg niet tot overeenste~ing, dan volgt er een Z.g. con
traire beslissing, d. w. z. de minister draagt aan de Kroon een be
slissing voor, die afwijkt van het advies der afdeling. In dat geval 
moet volgens art. 40 der wet de beslissing in het Staatsblad. worden 
geplaatst met een rapport van den minister, waarin het advies 
van de afdeling is opgenomen, opdat zowel partijen zelf als derden 
kunnen kennis nemen van het gevoelen der afdeling 'omtrent het 
onderwerpelijke geschil. 

Het bèhoeft geen betoog, dat het voor een goede administratieve 
"rechtspraak" van groot belang is, dat het aantal contraire be
slissingen zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de hoofden der 
departementen dus niet te ras toegeven aan de soms wellicht 
waf al te spoedig aanwezige neiging het advies van de. 
afdeling ter zijd~ te leggen. Vooral klemt dit, wanneer het 
geschil een beroep betreft tegen een ministeriële beschikking, zoals 

s 

I 
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b.v. bij de zuivering en bij dienstplichtzaken het geval is; immers 
verkeert de minister dan in de tweeslachtige positie, dat hij ener
zijds partij in het geschil is en andererzijds de eindbeslissing in 
handen heeft, een positie, die spot met het beginsel van onpar
tij digheid, dat toch ook bij de administratieve rechtspraak behoort 
te gelden 9). 

In dit verband zij nog opgemerkt, dat de reeds in het voor
gaande genoemde Commissie-DE MONCHY o. a. voorstelt in de 
wet een bepaling op te nemen, dat in· het algemeen voor een con
traire beslissing nodig zal zijn de medewerking van den minister 
van Justitie of - indien deze minister zelf bij het geval reeds be
trokken is - van den Minister-President. Het is echter aan twijfel 
onderhevig, of men hiermede een goede rechtspraak bevordert 10), 

terwijl voorts de minister van Justitie tengevolge van die bepaling 
in een weinig benij denswaardige dwangpositie kan geraken. Vol
ledigheidshalve releveren we hier ook nog het voorstel van een 
minderheid in de commissie, ten aanzien van rechtsvragen het 
advies van de Afdeling Contentieux bindend te doen zijn, welk 
voorstel op het eerste gezicht wat vreemd lijkt, maar toch alles
zins de overweging waard is; in elk geval is de bestrij ding van 
het voorstel door de meerderheid op blz. 12 van het rapport m. i. 
weinig geslaagd te achten. 

* ... I\< 

Aan het einde van deze beschouwing gekomen, willen we ons 
nog enkele opmerkingen veroorloven over de toekomst van den 
Raad van State. Ook al is er bij een enkelen auteur, o. a. OUD, 
nog enige twijfel te bespeuren aan het wezenlijke nut van dit 
hoge college van Staat, toch is het niet gewaagd te voorspellen, 

. dat, zolang in ons land de democratische orde nog in stand blijft, 
ook de ~aad van State zal worden gehandhaafd. Waarom ook zou 
men. deze instelling a,fschaffen? Geen enkele gewichtige omstan
digheid is, naar het ons wil voorkomen, aan te voeren, die voor 
een zQ.danige maatregel. zou pleiten. 

Integendeel, zonder zich aan overdrijving schuldig te maken, 
• kan men stellen, dat de Raad van State een zeer waardevol element 

in ons staatsbestel is, en ook zal blijven, en dat zijn behoud daarom 
alleszins verantwoord is, sterker nog, dat men op zijn bestaan 

9) Een interessante en oriënterende beschouwing, aan contraire besluiten 
gewijd, is door G. M. J. VAN ROESSEL gepubliceerd in het Tijdschrift voor 
Overheidsadministratie, no 230. 

10) Vgl. Mr J. R. STELLINGA, in Tijdschrift voor Overheidsadministratie 
no. 270. 
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en voortbestaan hogen prijs moet stellen; In dit verband verdient 
het ook alle aandacht, dat nog slechts enkele jaren geleden (Decem
ber 1946) onze zuidelijke buren tot instelling van een Raad van 
State, tot dusver in België niet bestaande, zijn overgegaan, een 
maatregel, die veelzeggend is. 

Voorts valt den laatsten tijd een sterke neiging te bespeuren, 
de taak van de Afdeling Contentieux uit te breiden, waarbij niet 
slechts is te denken aan onderscheidene nieuwe wetten en wets
ontwerpen, waarin beroep wordt geopend op de Kroon, de Afdeling 
Contentieux gehoord, doch inzonderheid ook aan de voorstellen 
van de Commissie-DE MONCHY, zoals deze zijn belichaamd in haar 
ontwerp van wet Beroep Administratieve Beschikkingen; in hoe
verre overigens deze voorstellen kans van slagen hebben, is een 
vraag, waarop we hier niet ingaan. 

Nu stelt Mr Ow> zich op het standpunt 11) 1 dat het wenselijk is 
den Raad van State slechts· te handhaven voor de behandeling 
van de geschillen van bestuur en dus een streep te halen door de 
overige bevoegdheden en functies van den Raad. Het komt mij 
voor, dat het dien kant niet uit moet noch zal gaan. In feite zou 
de uitvoering van dit voorstel de doodsteek voor den Raad van 
State als zodanig betekenen en het ware dan ook eerlijker het 
college maar radicaal op te heffen en dan voor de geschillen b.v. 
een commissie op den voet van art. 80 der Grondwet in te stellen, 
in welke commissie men dan de leden van de Afdeling Contentieux 
zou kunnen benoemen. Op het college zoals Mr OUD zich dat voor
stelt, zou de naam Raad van State immers in het geheel niet meer 
passen . 

Een niet onbelangrijke versterking van het aanzien van den 
Raad kan het gevolg zijn van het hierboven reeds terloops ge
noemde wetsontwerp tot uitbreiding van het ledental van den 
Raad. Deze versterking ligt niet in de voorgestelde uitbreiding 
zelve, doch in de omstandigheid, dat, naar het zich laat aanzien, 
voor benoeming tot lid bij deze uitbreiding deskundigen op het 
gebied van het administratieve recht in aanmerking zullen komen. 
Overigens blij ft het aanbeveling verdienen, ook in de toekomst 
aan het vereiste van deskundigheid in verschillende richtingen de 
nodige aandacht te besteden. 

Een ander punt betrèft de kwestie van de openbaarheid der 
adviezen van den Raad. Hierover is voor en bij de totstandkoming 
van de wet op den Raad van State nog al het een en ander gezegd. 

11) T. a. p. blz. 411. 
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De Regering vOelde er niet veel voor een bepaling hieromtrent 
in de wet op te nemen; men wilde openbaarheid noch verbieden 
noch voorschrijven, doch het aan de Regering overlaten in be
paalde gevallen, waarin dit haar dienstig voorkwam, een advies 
te publiceren. Dit gebeurt zelden, en dat is jammer, want nu 
weet "men" als regel niets van de zienswij ze van den Raad van 
State op allerlei gebied. Ongetwijfeld zou het gezag van den Raad 
groeien, indien de buitenwereld kennis zou kunnen nemen van 
het standpunt, dat het college ten aanzien van belangrijke vraag
stukken inneemt. Intussen bedenke men, dat een teveel publiceren 
van 's Raads adviezen niet slechts practische bezwaren zou op
leveren, doch dat daardoor ook de eigenaardige positie van den 
Raad als vertrouwelijken adviseur van de Kroon in gedrang zou 
kunnen komen. Men moet dus hiermede zeer voorzichtig te werk 
gaan. Persoonlijk zou ik er wel voor zijn, indien de wet een voor
schrift zou bevatten, dat de Regering, hldien zij op een belangrijk 
punt tegen het advies van den Raad zou ingaan, bij het indienen 
van .een wetsontwerp in de Memorie van Toelichting - althans in 
geval van uitdrukkelijk verlangen van den Raad - het afwijkend 
standpunt van dit college summier vermeldt. 

Na den oorlog is nog een voorstel gedaan 12), aan den Raad van 
State een afdeling voor bestuurszaken te verbinden, welker taak 
het zou zijn ,op eigen initiatief aan de Kroon voorstellen te doen 
in verband met de wijze van uitoefening van de uitvoerende macht 
door de Regering, een uitbreiding dus van de bovenvermelde, in 
art. 25 der wet neergelegde bevoegdheid. De strekking van het 
voorstel is een verzachtende invloed op de steeds toenemende 
overheidsbemoeiing in het leven te roepen. Het is niet te ver
wachten, dat van dit voorstel iets terecht komt. Hoe nodig het 
ook moge zijn, dat in dezen tijd van veelvuldig en diep ingrijpen 
van de Overheid op allerlei levensterrein deze zooanig wordt ge
remd, dat de vrijheid van den burger zoveel mogelijk wordt ge
eerbiedigd, van een college als den Raad van State kan men kwalijk: 
verlangen, dat het als remblok gaat fungeren. Voor de hier bedoelde 
kwaal zal dus een ander geneesmiddel moeten worden gezocht. 

* 
11) N.l. door Mr B. J. DE LEEUW in het Ned. Jur. Blad, 1944/1945, blz. 351. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

. Hoe staan wij als antirevolutionairen tegenover het geven van gèIe
genheid tot gemengd zwemmen en zonnebaden 'I Hoe dient in het bij
zonder de houding van A.R. gemeenteraadsleden te dezen te zijn 'I 

ANTWOORD: 

Ons Program van beginselen stelt in zijn artikel XV gans algemeen, 
dat op de Overheid de plicht rust, te w~n voor de publieke eerbaarheid 
op ijen weg en in publieke plaatsen. En in de proeve van een gemeente
program, zoals die lange jaren is verstrekt, wordt van de gemeentelijke 
Overheid, eveneens gans in het algemeen, gevraagd, dat zij medewerke 
aan of het initiatief neme tot het treffen van maatregelen ter bevor
dering van de publieke eerbaarheid. 

A.R. gemeenteraadsleden zijn dus gehouden, zich hiernaar te richten 
bij hun spreken en stemmen in den raad. Maar zolang· het partij-pro
gram of het plaatselijk gemeenteprogram niet meer in détails treedt 
hebben zij in het bepalen van hun standpunt in concrete gevallen binnen 
dit algemene kader hun eigen verantwoordelijkheid. Die worde hun ook 
niet ontnomen en men wachte zich er dan ook voor, het gemeentepro
gram al te zeer in détails te doen afdalen. Raadsleden zijn geen last
hebbers, of in het ergste geval zelfs boodschappenjongens, van hun 
kiezers of van de kiesvereniging, die hen candideerde; maar zelfstandige 
verantwoordelijke mannen, die echter door den band der politiekeotler'; 
eenstemming in politieke beginselen met hun kiezers zijn verbonden. 

Daarom komt aan die kiezers . ook de beoordeling toe, of zij van 
die overeenstemming in beginselen voldoende blijk hebben gegeven. 
'Die kiezers hebben daartoe ook een zeer effectief middel, nl. de eerst
volgende candidaatstelling. 

Nu dient men die leden in een publiek college, waarmede men in 
den band der beginsèlen is verbonden, niet te betuttelen, niet eJkver
schil van mening of opvatting tot een aangelegenheid van principiiilen 
aard, . van trouw of ontrouw aan de gezamenlijke, in Gods W oord g~ 
gronde, politieke belijdenis op te blazen. 

De vraag is nu maar, of het stemmen voor het geven van (beperkte) 
gelegenheid tot gemengd zwemmen in strijd is met de boven-gememo
reerde, op Gods Woord steunende, formuleringen van den plicht der 
(gemeentelijke) Overheid tot bevordering van de publieke eerbaarheid. 

Men zij hier niet al te snel met zijn oordeel. Er is, niet het minst 
in orthodoxe kringen, een zekere beschouwing met betrekking tot kuis
heid en eerbaarheid, die veeleer van heidensen dan van Schriftuurlijken 
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oorsprong is. Veel 'Overdreven preutsheid ten aanzien van het lichame
lijke vindt zijn oorsprong in een volstrekt on-Schriftuurlijke gering
schatting van het lichaam. De oorsprong daarvan ligt in de heidense 
gedachte, dat het lichaam 8lechts is de kerker van de ziel (Plato). Veel 
middeleeuwse mystiek, die het lichaam verwaarloosde om met de ziel 
deel aan God te verkrijgen (ook dat is een on-Schriftuurlijke gedachte:, 
want er is niets in of aan den mens, dat boven de grens tussen God' 
en mens kan uitstijgen), vindt in deze on-Schriftuurlijke geringschatting i 
van het lichaam zijn oorsprong. En nog altijd werkt deze door: het t 
lichamelijke - in het bijzonder, maar niet alleen, het sexuele - is, 
in veler opvatting iets duisters, iets, waarvoor men zich eigenlijk moet I 
schamen., I 

Wij moeten daaraan niet meedoen: een mens in badpak beh6éft niet l 
oneerbaar te zijn. En ook het bijeenzijn van een aantal personen, zelfs 1

1
, 

van verschillende sexe, in badpak beh6éft niet oneerbaar te zijn. 
Men lette ook op de ontwikkeling in de opvattingen dienaangaande. I 

Die is ook aan zekere Goddelijke wetten onderworpen. I 

De wet Gods is de grens tussen God en de wereld. God is de wetge
ver, Zijn schepping is aan de wet onderworpen. Men onderscheide ech
ter tussen de natuurwetten, die God "kant en klaar" gaf, die zonder 
(verder) menselijk' toedoen werken zodra aan de voorwaarden voor 
haar optreden is voldaan (als ik iets loslaat valt het "vanzelf" naar 
beneden), en de overige ordinantiën, die God "in beginsel" gaf, maar, 
die menselijke vorming, positivering, behoeven, bv. de ordinantiën voor' 
het rècht. De beginselen des rechts zijn blijvend,' maar het recht zelf 
ondergaat gestadig wijziging. Zo zijn ook de beginselen der zedelijkheid ~ 
van God in de schepping gelegd en blijvend, maar haar uitwerking en 
toepassing ondergaan wisseling in den tijd. Het behoeft niet altijd "af
zakken" te zijn, als in sommige opzichten wat "ruimer", toegefelijker 
opvattingen zich doorzetten. Mits de zweminrichting behoorlijk, de kle
ding en het gedrag eerbaar zij, behoeft er, naar mij dunkt, geen princi
piële bedenking tegen gemengd zwemmen te worden gemaakt. De ge
varen uit zedelijkheids-oogpunt liggen naar mijn mening ook niet zozeer 
in het gemengde zwemmen, maar in wat daarmee gepaard kan gaan, 
met name in het gemengde zonnebaden, dat gemakkelijk ontaardt tot ' 
een smakeloze en schaamteloze vertoning. 

Dat was ook de opvatting. die in de Tweede Kamer is verdedigd bij -
het inmiddels ingetrokken ontwerp-Zweminrichtingenwet 1947. 

Van de rechterzijde is er bij de behandeling van dat wetsontwerp 
sterk op aangedrongen de gemeenteraden te verplichten, voorschriften 
uit te vaardigen ter voorkoming van het geven van aanstoot en ter 
bescherming van de publieke eerbaarheid. Een desbetreffend amende
ment van Pater Stokman verwierf, behalve de stemmen der aanwezige 
Roomsen, ook die der 9 aanwezige A.R. (Van de C.H. stemden 3 voor 
en 2 tegen.) Bij de verdediging van zijn amendement vestigde de heer 
Stoktnan er een en ander maal uitdrukkelijk de aandacht op - hetgeen 
ook bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp in het Voor
lopig Verslag reeds was geschied -, dat de bezwaren niet zozeer gingen 
tegen het gemengd zwemmen op zichzelf, zolang dit inderdaad zwem
men blijft, als wel tegen het gemengde verkeer buiten het water: op, 
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de oevers, de loopbruggen, de duiktorens, de vlotten, en met name ,tegen 
het gemengd zonnebaden. 

Ik voeg hieraan nog dit toe, dat het mij voorkomt, dat onwenselijk
heden bij dat gemengde verkeer en bij dat zonnebaden vermoedelijk 
nog beter met een intensief toezicht en met een streng optreden daar
tegen kunnen worden tegengegaan dan met een absoluut verbod (uiter
aard geldt dat alleen voor overzichtelijke terreinen als zwem- en natuur
baden, stranden e.d. en bv. niet in duinen en bossen e.d.). 

Men bedenke hierbij wat ik boven zeide over het niet beslist oneerbaar 
behoeven zijn van het samenzijn van personen van verschillende sexe, 
mits de badkleding en het gedrag eerbaar zijn. , 

Intussen, met Paulus dient men alle ergernis (gevat in den strikt 
Bijbelsen zin van "skandalon" - struikelblok voor een ander, hindernis, 
die hem doet vallen, valstrik), die men aan lieden met zwakkere con
sciëntie zou kunnen geven, te vermijden. Daarom verdient het m. i. ten 
minste aanbeveling ook uren voor afzonderlijk zwemmen aan te wijzen, 
en wel in voldoende aantal en op een redelijk tijdstip, zodat niet de 
gemengd-zwemmers van de meeste en de beste uren genieten. 

Ook dit punt werd in bovenbedoeld Voorlopig Verslag aangeroerd en 
in het amendement-Stokman belichaamd. Dat wilde de gemeenteraden 
verplichten; 

a. voorschriften te geven met betrekking tot het reserveren van 
gesphikte tijden voor het gebruikmaken van de zweminrichting door 
ieder geslacht afzonderlijk; 

b. maatregelen te treffen om te voorkomen, dat zweminrichtingen 
aanstoot geven aan de bezoekers en het publiek in de omgeving. 

Naar aanleiding van de aanneming van dit amendement verzocht 
minister Drees schorsing der beraadslagingen. Onder verantwoordelijk
heid van minister Joekes is, met intrekking van het ontwerp-Dr~s, 
op 14 Juni 1950 een nieuw ontwerp-Zweminricntingenwet ingediend, 
waarin aan b. en w. wordt opgedragen aan een vergunning tot het oprich
ten of het voor gebruik openstellen van een particuliere zweminrichting 
voorwaarden te verbinden, welke o.m. moeten inhouden 

1. waarborgen ter voorkoming van het geven van aanstoot in zede
lijk opzicht, 

2. dat een zweminrichting op bepaalde door b. en w. goed te keuren 
tijden uitsluitend voor gescheiden zwemmen zal zijn opengesteld. 

De onder 2 bedoelde voorwaarde behoeft echter niet te worden ge
steld, als er in de geJpeente reeds voldoende gelegenheid tot separaat 
zwemmen bestaat. 

Het overtreden van de voorwaarden is strafbaar. 
Bij gemeentelijke zweminrichtingen moet de gemeenteraad bij ver

ordening de onder 1 en 2 bedoelde aangelegenheden regelen, wat het 
onder 2 bedoelde betreft zo, dat er voldoende gelegenheid is voor ge
scheiden zwemmen. 

Van de onder 2 bedoelde voorwaarde kan ontheffing worden verleend, 
en de gemeentelijke verordening behoeft niet van toepassing te zijn, 
ten aanzien van de openstelling der zweminrichting voor kinderen be
neden twaalf jaar. In dit verband merk ik op, dat ik met betrekking 
tot het onderhavige vraagpunt geen principiëel verschil zie tussen fami-
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liebad en gemengd bad. Immers mijn gezin is geen familie van andere 
gezinnen, die tegelijk aan het zwemmen zijn. Ten opzichte van àndere 
gezinnen is familiebad ook gemengd bad. Natuurlijk ontken ik niet, 
dat de inachtneming der eerbaarheid kàn worden bevorderd door de 
remming, die er uitgaat van de omstandigheid, dat ook de eigen man, 
vrouw, ouders, kinderen den zwemmer en bader gadeslaan. 

Men kan zich nog afvragen, of raadsleden, die zelf geen bezwaar 
hebben tegen gemengd zwemmen en zonnebaden, daaraan volle vrijheid 
kunnen ontlenen, voor het openen van enige mogelijkheid tot gemengd 
zwemmen en zonnebaden te stemmen, of dat zij rekening dienen te hou
den met eventuele overwegende bezwaren daartegen in de kringen hun
ner geestverwanten, en dit zelfs in tegenstemmen behoren te tonen. 

Inderdaad ben ik van mening, dat een raadslid onder bepaalde om
standigheden verplicht kan zijn anders te stemmen dan zijn persoonlijke 
mening is, zulks bv. om de opvattingen onder zijn geestverwanten te 
ontzien. Ik geloof ook, dat dit een echt-Christelijk standpunt is: Paulus 
besneed Timotheus. Maar hij weigerde het met betrekking tot Titus. 
Het verschil tussen beide gevallen is subtiel, maar voor Paulus was 
het in de gegeven omstandigheden principieel. 

Maar tevens blijkt hieruit, dat een algemene regel niet valt te stel
len. Hier moeten èn tact èn geweten van het raadslid spreken. En ook 
moet men er voor oppassen, dat niet de meest bekrompen opvattingen 
den toon zouden gaan aangeven, omdat de anderen deze ontzien. 
Waarmede ik overigens in genen dele gezegd wil hebben, dat degenen, 
die tegen alle gemengd zwemmen zijn, er daarin per se bekro~pen 
opvattingen op na houden. In dit verband verwijs ik op het in A.R.S. IX 
(1933), blz. 28 v. opgenomen advies van mijn voorganger Dr J. W. 
Noteboom, die daar o.m. schrijft: 

"Ook het gemengd baden in een waarschijnlijk niet al te groote zwem
inrichting is een zaak, die in een tijd van verslapte zeden niet zonder 
groote beteekenis is. Men kan opmerken, dat de volksopvatting te 
dien opzichte ook in kleinere plaatsen een belangrijke wijziging heeft 
ondergaan en dat er voor de meeste baders en baadsters in het gemengde 
bad niets onoorbaars ligt. 

Hiertegenover staat echter te wijzen op de excessen waartoe het ge
mengde bad en het gemengde zonnebad aanleiding geeft; op het feit, dat 
de naaktcultuur, die sterker wellicht dan menigeen durft toegeven in 
de zwempraktijk onzer dagen tot uiting komt, bij velen - vooral onder 
de jeugd - niet alleen het moreel besef schaadt, doch ook de laatste 
conventioneele waarborgen tegen onzedelijkheid vernietigt; en op het ' 
groote belang, dat men in onzen kring, wel verre van met den modernen 
stroom mede te gaan, krachtiger positie kiest tegen alles wat (op,zichzelf 
misschien vrij ~nschuldig) in zijn praktijk allerlei gevaren medebrengt. 

Of nu beperking ~n de gemengde baden tot het z.g. familiebad vol
doende aan deze bezwaren tegemoet komt, is niet met zekerheid te 
zeggen. Dit zal van de praktijk afhangen. En die praktijk heeft u niet 
in uw hand, terwijl wij ook geen kans zien zoodanige regelen te maken, 
die waarborg Zijn, dat misbruik van het familiebaddoor gehuwden of 
ongehuwden zal Worden voorkomen." 

,-
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Intussen zij er de aandaeht op gevestigd, dat het in Dr Noteboom's 
advies ging om persoonlijke medewerking van antirevolutionaire per
sonen in (het bestuur van) een particuliere stichting en niet om wat 
antirevolutionairen als overheidspersonen (aan zulk een stichting) mo
gen helpen toestaan, hetgeen uiteraard enigszins verschillende posities 
zijn. Dit onderscheid nu verder daargelaten, meen ik overigens, ook in 
het licht van hetgeen Dr Noteboom hier betoogt, mijn in het boven
staande geargumenteerde opvatting, op de daar ontvouwde gronden, te 
kunnen handhaven. G. 

2. VRAAG: 

Voor enigen tijd stelden b. en w. den raad voor, op een verzoek van 
twee bouwpastoors gunstig te beschikken, door voor twee in aanbouw 
zijnde roomse kerken elk f 25.000,- te schenken. Gewezen werd op het 
voorbeeld Tilburg, Eindhoven en 's Hertogenbosch, waar voor gelijk 
doel nog grotere subsidies waren gegeven. Ik was tegen, mijn c.h. col
lega voor. 

Gaarne verneem ik uw mening. 

ANTWOORD: 

Subsidiëring van kerkbouw is in overwegend roomse gemeenten inder
daad geen uitzondering. Reeds in den tijd, dat Dr KUYPER minister 
van Binnenlandse Zaken was, vond een debat plaats over de houding 
der Regering in een aantal gevallen, welke zich hadden voorgedaan. In 
een advies van Dr NOTEBOOM in A.R.8. XIV (1938), blz. 334 v.v. worden 
gevallen genoemd uit Venlo (1912 en 1925), Eindhoven (1924), Maas
tricht (1925), Groesbeek (1928). En in het no van het r.k. orgaan Dg 
Gemeenteraad. van November 1950 wordt mededeling gedaan van een 
voordracht van b. en w. van Heerlen, den bouw te subsidiëren 'zowel van 
een rooms als van een baptistisch bedehuis, alsmede een algemene rege
ling betreffende subsidie voor kerkbouw vast te stellen, volgens welke 
dit zou worden bepaald op 20 % van de noodzakelijke bouwkosten en 
de grondkosten tot een voor ieder geval afzonderlijk te bepalen maxi
mum-bedrag. 

Dr NOTEBOOM heeft te vermelder plaatse, alsmede in A.R.S. VI 
(1930), blz. 372 V.V., subsidiëring van kerkbouw afgekeurd, met - in 
grote trekken - de volgende motivering: 

1., Subsidiëring van overheidswege ten behoeve van kerkbouw. wordt 
soms verdedigd met te wijzen op de subsidiëring van het bijzonder 
onderwijs. Dit argument gaat echter niet op. 

De gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs voor de open
bare kassen is volstrekt niet te beschouwen als de verwezenlijking van 
een antirevolutionair beginsel. Eerder is zij een door bezwaren gedruk
te noodoplossing, voortgesproten uit de omstandigheid, dat er bij den 
aanvang van den schoolstrijd nu eenmaal reeds op ruime schaal rech
streeks van overheidswege gegeven wordend onderwijs bestond. Dit uit
gangspunt voor de onderwijssubsidiëring ontbreekt bij de kerken: over
heidskerken zijn er niet. 

,. 
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2. Zal er in voldoende mate goed onderwijs kunnen worden gegeven, 
dan is aan financiële overheidsbemoeiing daarmede niet meer te ont
komen. Dat het bestaan van goed onderwijs voor ieder zijn betekenis 
heeft, wordt door iedereen erkend. Met de kerk staat het helaas anders. 
Ongelo'Vigen resp. andersdenkenden achten de resp. een bepaalde kerk 
zowel voor zich persoonlijk als voor het leven van den staat waarde
loos. Overheidssteun aan kerken, mede op hun kosten, zullen zij als 
hun aangedaan onrecht beschouwen. Die reactie zal uiteindelijk strek
ken tot groter schade van de kerk. 

3. Subsidieverlening van overheidswege betekent feitelijk, dat degene, 
.die van geen enkele kerk iets wil weten, wordt gedwongen tochten 
behoev~ van een of meer kerken bij te dragen, dat eventueel een jood 
gedwongen wordt voor den roomsen eredienst te betalen en ~en roomse 
voor een protestanten eredienst. In den grond der zaak komt dit neer 
op verkapten geloofsdwang. 

4. Bovendien erkent een gemeentebestuur, dit aan een kerk subsidie 
verleent, de betekenis van den godsdienst niet, maar miskent haar. Sub
sidieverlening van overheidswege aan een kerk strekt niet tot ere van 
de kerk en van den Koning der kerk, doch betekent een smaad voor de 
kerk en voor de lidmaten der kerk, die door het vragen en aanvaarden 
van overheidssubsidie er openlijk voor uitkomen, dat zij niet b~reid 
zijn (indien er bereidheid ware, zouden de strict nodige ,middelen er 
ook wel zijn), de voor den eredienst nodige offers te brengen. En nu 
kan men wel zeggen: "daarmede heeft de Overheid niet te maken; dat 
is een zaak voor de kerken zelf", maar dat is niet juist. De Overheid 
heeft zich wel degelijk te onthouden van daden, waardoor zij de kerken 
onteert. 

5. Tenslotte moet de Overheid zich ook daarom van subsidieverlening 
(niet te verwarren met de uitkeringen, welke voortvloeien uit de voor 
anderhalve eeuw geschiede naasting van kerkelijk goed door de Over
heid) aan de kerken onthouden, omdat financiële steun aan kerken de 
kerken verzwakt en in een van de Overheid afhankelijke positie brengt, 
met alle gevaar van dien. 

6. Dr NOTEBOOM ziet eigenlijk maar één geval, waarin tegen sub
sidiëring van kerkbouw geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, nI. 
dat, waarin een bepaalde kerkgemeenschap, niet uit een oogpunt van 
haar eigen belang, maar terwille van een publiek belang, in overleg met 
of op verzoek van de Overheid, zich uitgaven getroost voor een uit 
stedebouwkundig oogpunt fraai kerkgebouw of voor bepaalde voorzie
ningen aan een kerkgebouw. 

Na deze weergave van de argumentatie van Dr NOTEBOOM zij mijner-
zijds nog het volgende opgemerkt. -

Het komt mij voor, dat wij ons uitgangspunt niet moeten nemen 
- dat deed ook Dr NOTEBOOM niet - in de overweging, dat de Over
heid dáárom geen subsidie voor kerkbouw zou kunnen geven, omdat zij 
voor zulke zaken haar door alle burgers - ook ongelovigen en "anders
denkenden" - bijeengebrachte middelen niet zou mogen gebruiken, met 
name om hen niet te kwetsen, en daarom in zaken als deze "neutraal" zou 
moeten blijven, of uit overweging, dat zij dan straks ook subsidiën 
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zou moeten toestaan voor allerlei doeleinden van andere gezindten. 
Die argumenten zijn ondeugdelijk, want ook de Overheid is aan Chris

tus onderworpen en jegens Hem tot gehoorzaamheid verplicht. Zij kan 
dus nooit en nergens "neutraal" zijn. En wanneer de andersdenkenden 
ook om subsidie komen, moet zij den grond waarop en het doel waarvoor 
dezen om subsidie komen vragen op de eigen verdiensten . van dien 
grond en dat doel beoordelen. 

De wenselijkheid van het verlenen van enig subsidie zal de Overheid 
steeds moeten overwegen in het licht van hetgeen haar taak als Over
heid is. 

Hierover wordt o.a. gehandeld in A.R.S. XIX (1949), blzz. 55/6, 
116-8. Daar wordt gesteld, dat de taak der Overheid is de handhaving 
der openbare gerechtigheid onder, tussen en ten behoeve van haar on
derdanen. Dat is een principieel beperkte taak. Maar andererzijds zij men 
. zich ervan bewust, dat de openbare gerechtigheid bij zeer vele zaken be
trokken kan zijn. Men denke daarbij vooral niet alleen aan openbare 
orde, rust en zedelijkheid. De openbare gerechtigheid kan medebrengen 
niet alleen, dat de Overheid diefstal, moord enz. bestraft, maar ook dat 
zij verkeersregels stelt en de naleving daarvan afdwingt, dat zij wegen, 
kanalen en dijken aanlegt, dat zij het onderwijs subsidiëert en bijdragen 
uitttrekt voor monumentenzorg (vgl. A.R.S. XIX, blz. 219 v.). 

Ook kunnen wij met bedoeld kriterium niet werken als met een scha
blone. Het is leidraad en lichtbaken. De beslissing, of de handhaving 
der openbare gerechtigheid een maatregel vordert, valt steeds in het 
concrete geval. 

Ik zou daarom ook niet durven beweren, dat overheidssubsidie voor 
kerkbouw onder alle omstandigheden behoort te worden afgewezen. Wel 
ben ik echter van oordeel, dat de prediking van het Woord Gods, de 
verbreiding van het Evangelie en al wat daarmede samenhangt onder 
normale omstandigheden zozeer behoren tot de taak van de kerk en 
van de gelovigen, dat er wel zeer bijzondere omstandigheden aanwezig 
moeten zijn, zullen zij er toe gerechtigd zijn, voor kerkbouw, Bijbelver
spreiding e. d. een beroep op de Overheid te doen en zal deze harer
zijds gerechtigd zijn, aan zulk een beroep gehoor te geven. 

Nu komt het mij voor, dat in Nederland de positie en de kracht, ook 
de financiële kracht van het christenvolk nog wel van dien aard is, dat 
het met zulk een krachtsinspanning als voor dit doel mag worden ver
wacht en verlangd, in staat is daarvoor de benodigde middelen ten 
volle bijeen te brengen. 

Naar mijn mening dient op dien grond subsidiëring van overheids
wege ten behoeve van kerkbouw vooralsnog in het algemeen te worden 
afgewezen. 

Dit is ook in overeenstemming met hetgeen aan art. XXII van ons 
program ten grondslag ligt. 

In de praktijk is het aantal gevallen van gemeentelijk subsidie ten 
behoeve van kerkbouw, met name in de zuidelijke provincies, kennelijk 
toenemend. Dit wordt bevorderd doordat G.S. er daar uit hoofde van 
het hun bij de artt. 242 VVo en 248 der gemeentewet opgedragen toezicht 
op de gemeentebegroting vermoedelijk geen bezwaar (meer) tegen mQ-
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ken. Dan kan de Kroon nog wel ingrijpen krachtens haar algemeen 
vernietigingsrecht ten aanzien van gemeentelijke besluiten, maar daar
tegen had reeds Dr KUYPER bezwaar ~ hoewel onder zijn verantwoorde
lijkheid de Kroon G.S. enkele malen in het gelijk stelde, toen zij 
goedkeuring van posten van dezen aard weigerden., U zie hierover 
o.a. A.R.S. VII (1931), blz. 123, alsmede A.R.S. XIV, blz. 835.' 
Op beide genoemde plaatsen wordt de motiveri:ng van Dr KUYPER voor 
zijn in beide gevallen verschillende houding medegedeeld; op eerstge
noemde plaats geeft Mr P. A. SCHWARTZ ook zijn oordeel over haar. 
Men zie ook Léon-Vos, Rechtspraak en literatuur op de gemeentewet, 
's Gravenhage---Leiden, 1936, 4e stuk, blz. 663vv., ad art. 240 der wet. 

Het laatste mij bekende geval, waarin de Kroon G.S. volgde in het 
niet-goedkeuren van een subsidie-post ten behoeve van kerkbouw, deed 
zich in 1929 voor ten aanzien van een besluit van den raad der gemeente 
Groesbeek. Daar werd toen, ondanks een uitvoerig betoog van het ge
meentebestuur, dat er toe strekken moest aan te tonen, dat de QPen
bare belangen in het algemeen en de gemeentelijke in het bijzonder der
mate met den beoogden kerkbouw waren gediend, dat gemeentelijk sub
sidie hier stellig verantwoord was, door de Kroon overwogen, "dat toch 
dit subsidie in werkelijkheid in hoofdzaak strekt tot bestrijding van de 
jaarlijksche kosten wegens de instandhouding van de in het geschil be
trokken Roomsch~Katholieke Kerk te Horst, en niet aannemelijk is ge
maakt, dat het gemeentebelang in die mate daarbij betrokken is, dat 
het verleenen van subsidie ten behoeve daarvan gerechtvaardigd zou 
zijn." G.S. hadden tevoren overwogen, "dat niet dan in zeer bijzondere 
gevallen de gemeentegelden mogen worden aangewend ten behoeve van 

" , den bouw eener Kerk, en dat zoodanig bijzonder geval in casu niet aan
wezig was." 

Mij hierbij aansluitend zou ik ertoe neigen, tegen de tlians blijkbaar 
veelszins gevestigde praktijk in, van oordeel te zijn, dat voor het tegen
woordige gemeentelijk subsidie voor kerkbouw niet alleen staatkundig is 
te veroordelen, maar veelal ook staatsrechtelijk in strijd is met "het 
algemeen belang" moet worden geacht. 

Tenslotte zij er de aandacht op gevestigd, dat de minister van Weder
opbouwen Volkshuisvesting, onlangs het verlenen van provinciaal of 
gemeentelijk subsidie ten behoeve van herbouw van door oorlogsgeweld 
'Oerwoeste kerk(elijke) gebouwen heeft afgeraden, omdat zulke subsidies 
toch in mindering komen op hetgeen, waarop de bewuste kerkgemeente 
aanspraak zou kunnen doen gelden ingevolge de Wet op de materiële 
oorlogsschaden. G. 
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Dr J. SCHOUTEN, De kracht der Zwakheid. Rede, uitge· 
sproken ter buitengewone Deputatenvergadering van 
de Anti-Revolutionaire Partij, gehouden op Donder
dag 26 October 1950 in "Tivoli" te Utrecht. (Uitgave 
van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen). 
's-Gravenhage, 1950. 

Elk nummer van dit tijdschrift begint met de officiële mededeling, dat 
de gehele inhoud, dus ook de boekbesprekingen, blijft voor rekening van 
de schrijvers. De voorzitter van de Redactie noch een der andere redactie
leden draagt dus voor deze bespreking van de jongste deputatenrede van 
Dr SCHOUTEN enige andere verantwoordelijkheid, dan dat men het geris
keerd heeft, de bespreking aan mij op te dragen. 

Wat is een Deputatenrede? 
Dr KUYPER heeft ook in dat opzicht een traditie gevormd. Door hem 

is een Deputatenrede geworden tot een . beschouwing over de strategische 
positie der partij en tegelijk tot een marsbevel. En dit strijdbare element, 
dat al zijn redevoeringen beheerste, werd geadeld en verinnigd door het 
getuigende, het profetische, het Evangelische element, dat door de een· 
voudigen werd verstaan en waardoor de ontmoedigden werden gesterkt. 
De prediker KUYPER ging nooit in den partijvoorzitter verloren. Daardoor 
sprak KUYPER heel vaak in de tweede persoon: gij mannen broeders, een 
elk van u ... 

Dr SCHOUTEN is in zijn deputatenrede meer beschouwend, soms zelfs 
meer theoretisch, zodat het concrete en actuele meer wordt aangeduid 
dan direct genoemd, vooral als het gaat om het bijzondere en het illus
tratieve. Ik noem maar een voorbeeld. Het is bekend, dat Roosevelt dool' 
de afspraken te Yalta Oost- en Midden-Europa grotendeels heeft prijs
gegeven aan Rusland. SCHOUTEN formuleert dat zo: "Helaas hebben 
redenen, welke thans niet nader kunnen worden besproken, er toe geleid, 
dat men meende voor het behoud en de verbetering der samenwerking 
afspraken te moeten maken, concessies te doen, waardoor het machts
gebied van Rusland aanzienlijk is vergroot." 

Typerend zijn ook zinswendingen als: Men vraagt wellicht ... , Men f 

herinnere zich te dezer zake . . . enz. 
Om kort te gaan, SCHOUTEN, die zo fors en op den man af weet te 

spreken, loopt gevaar, zichzelf al te veel af te remmen, als hij een rede
voering opschrijft. En dan wordt hij soms te abstract in zijn formu
leringen. 

En nu de inhoud. 
Die is positief en houdt een opdracht in. 
Dat zijn de twee grote verdiensten. 
SCHOUTEN staat in de wereld van het midden der 20ste eeuw, hij analy- r.· 

seert de situatie en zegt ons, wat onze taak is. 
Het grootste deel van de rede is gewijd aan de samenwerking tussen 

de volken en aan de internationale politiek, waarbij de spreker beslist 
en principiëel kiest voor het Europese federalisme. Terecht wijst hij er op, 
dat we hier niet te maken hebben met een na-oorlogs verschijnsel, maar 
met een historische ontwikkeling, die door de oorlogen en de gevolgen 
daarvan werd versneld. En het is de tragische worsteling van Dr COLIJN 
geweest op het gebied van de internationale economische samenwerking, 
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dat hij vergeefs heeft gestreden tegen een kortzichtige nationalistische 
politiek van verschillende staten, een politiek, waardoor de welvaart en 
de vrijheid van de volken op het spel werden gezet. 

Dr SCHOUTEN trekt de lijn van Dr COLIJN verder. Er is hier geen 
deviatie en geen verslapping. 

Maar de noodzaak tot samenwerking tussen de vrije volken van West
Europa krijgt een heel bijzonder en dringend karakter door het Rus
sische gevaar. 

Dit alles wordt door Dr SCHOUTEN op heldere en overtuigende wijze 
uiteengezet. En het beste gedeelte van zijn rede vormen naar mijn 
mening de passages, die gewijd zijn aan de argumenten van hen, die 
menen, dat zij een Westeuropees federalisme op principiële gronden moe
ten afwijzen. Ik ga daar hier geen samenvatting van geven. Maar 
wat de schrijver hier biedt, is zuiver, overtuigend, principiëeI. Ik heb 
slechts één bezwaar. Als Dr SCHOUTEN het bezwaar' bespreekt, dat 
federalisatie van West-Europa zal leiden tot snellere secularisatie, omdat 
de meeste volken van West-Europa in sterke mate zijn ontkerstend, 
dan erkent hij het gevaar, hij meent ook, dat wij daarom er voor moeten 
waken, dat belangrijke sectoren van wetgeving en bestuur volledig onder 
nationale souvereiniteit moeten blijven, maar hij let niet op de andere 
zijde van het vraagstuk: de verrassende mogelijkheid en de verwaarloosde 
plicht, in geheel West-Europa de politieke belijdenis uit te dragen: 
Niet de Vrijheidsboom, maar het Kruis. En daar ligt m. i. een van onze 
grote taken. Wij moeten de frontieren over. Wij moeten bouwen aan 
een ,nauwe politieke samenwerking tussen allen, die, waar ter wereld 
ook, het Koningschap van CHRISTUS ook voor het staatkundig leven 
belijden. 

Een andere taak wordt wèl met nadruk aangewezen. Wij moeten 
er voor zorgen, dat wij allerlei 'internationale vraagstukken veel beter 
onder de knie krijgen. Dr SCHOUTEN formuleert het zo: "Daarom is 
het zo bitter nodig, dat zij die door deskundigheid en ervaring daarvoor 
zijn aangewezen, zich ingespannen met deze veelomvattende zaken 
bezig houden en als wegwijzers in veilige richting optreden voor de 
regeling, de organisatie en de uitvoering daarvan." M. i. kan men het 
gerust concreter zeggen: wij hebben een ontstellend tekort aan deskun
digheid op internationaal gebied in onze partij en wij moeten onze 
knapste kerels op dit terrein aan het werk zetten. 

Over de binnenlandse vraagstukken spreekt Dr SCHOUTEN veel be
knopter. Hij wijst er op, dat wij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

, . hebben te àanvaarden en er voor moeten werken, om haar te maken 
tot een levende en beschermende en stuwende kracht in ons volksleven. 
Daarvoor is het nodig, dat de leden van onze partij ook op het gebied 
van de maatschappelijke organisaties hun roeping verstaan en zich 
niet langer laten inkapselen in neutrale organisaties. Het is goed, dat 
dit in de rede nog eens duidelijk wordt gezegd. 

En ten slotte wordt kort en ernstig gesproken over de ingezonkenheid 
en de lauwheid. De verslapping wordt beschouwd als een algemeen 
verschijnsel van dezen tijd en we worden aangespoord, trouw te zijn 
in het waken en strijden. "Ons patrimonium, hoe ook gehavend en 
geamputeerd roept om bescherming, verdediging. en ontwikkeling, om 
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een gebruik ten bate en tot zegen van allen, om een gestäge, volhar-' 
dende en bezielende werkzaamheid in geloof." 

En als ik zo deze rede nog eens weer nalees en analyseer, dan is mijn 
conclusie: hoe meer ik er over nadenk, hoe meer het mij duidelijk 
wordt, dat wii ontzaggelijk veel hebben te doen. Laat dat ons - tot 
bemoediging zijn! H. ALGRA 

Prof. Mr J. H. P. BELLEFROID, Inleiding tot de Rechts
wetenschap in Nederland. Zesde herziene druk, Dek
ker & van de Vegt N.V., Nijmegen-Utrecht, 1950. 

Met vreugde voldoen wij aan het verzoek van den uitgever, dit werk 
aan te kondigen, in het bijzonder recensent, voor wien het in één zijner 
eerste edities van zoveel nut is geweest. Zoals het voorwoord ons mee
deelt, is het geschreven ten dienste van onze aankomende juristen. In 
de onder deze categorie bestaande behoefte voorziet het op uitnemende 
wijze. Wij aanvaarden het boek zoals het zich geeft en willen ons dus 
niet verdiepen in de vraag, of, en zo ja in welken vorm, een encyclopaedie 
der rechtsgeleerdheid tijdens bedoelde studiefase de plaats der gebrui
kelijke inleidingen e. d. 'behoort in te nemen. 

Onder vermelding van zeer veel litteratuur maakt Prof. BELLEFROID 
den student wegwijs in de elementaire begrippen van de wereld van het 
recht en dan speciaal van het Nederlands recht. Het boek is principieel 
rooms-katholiek en dit brengt ons in herinnering de tegenover de ons 
toen slechts bekende humanistische onderwijssfeer aangenaam aandoende 
christelijke geest der Nijmeegse universiteit. Wanneer wij boven aan 
blz. 4 lezen: het laatste doel van het recht is de verheerlijking Gods, dan ge
voelen wij te schrijnender de huidige partijverbindingen in ons land tegen
over hetgeen het hart van den rechtgeaarden rooms-katholiek en christe
lijken protestant toch 'beseft als den grond, die hèn behoort saam te binden. 

Uiteraard treden de verschillen tussen de rooms-katholieke en onze 
rechts idee evenzeer duidelijk aan den dag en blijkt ook, hoe slechts de 
calvinistische wetsidee in staat is, het recht zijn specifieke plaats te 
geven door het te betrekken op den religieuzen wortel van het gescha
pene. Voor de niet-statelijke rechtsgemeenschappen en het eigen juri
disch karakter harer rechtsaspecten heeft de rooms-katholieke beschou
wing evenmin plaats als de humanistische. 

In goed rooms-katholieken zin wordt het recht ook in het onderhavig 
werk teruggevoerd op den grondnoemer der zedelijkheid: "het beginsel 
van rechtvaardigheid behoort tot het gebied der zedelijkheid" (blz. 2). 
De schrijver wenst de "ethische richting" dààrom niet zonder meer te 
volgen, wijl de inhoud van het recht mede door zijn doel wordt bepaald. 
Daarmee staan wij rechtstreeks vóór de thomistische wetsidee, doch 
hebben hierbij te bedenken, dat daarin ook de zedelijkheid slechts door 
de richting op het doel wordt bepaald. Tegenover deze inter-creatuurlijke 
bepaling stelt de calvinistische wetsidee de transcendentale, welke niet 
toelaat, het karakter van het geschapene uit het geschapene te bepalen 
en den Schepper niet als causa finalis doch als souvereinen Oorsprong 
van al het bestaande belijdt. De wijze, waarop de schrijver (blz. 14 e.v.) 
de kw~stie der rechtsbeginselen bespreekt, wordt voor ons besef door 
·hetzelfde bezwaar gedrukt. 
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Het zou onrechtvaardig zijn, passages de revue te laten passeren, 
, waar ons uitgangspunt een anderen weg aangeeft, want wij weten weder

zijds open en eerlijk wat wij aan elkaar hebben. T. a. v. de rechtsbronnen 
maakt Prof. BELLEFROID zelf de opmerking, hoe verwikkeld hier de 
vragen liggen. Een enkele vraag op dit punt: hoe valt te verdedigen 
(blz 54/55), dat de "overtuiging" (opino juris seu necessitatis) tegelijK 
een psychologisch element en een zedelijke. macht zou zijn? . 

Bij de behandeling van het thema "wet in materiëlen zin" hadden wij 
gaarne een uitstapje buiten het positiefrechtelijk terrein gezien, vermits 
toch juist ook de aankomende jurist o. i. behoort te weten, dat dit begrip 
heel wat meer strijdvragen oproept dan uit den eenvoudig gehouden 
tekst zou blijken. Idem voor wat betreft de idee van de rechtsstaat. 

Bij de behandeling der uitlegmethoden stuiten wij ook in dit boek 
op het bezwaar, dat in het algemeen ons uit de rechtslitteratuur op dit 
punt tegemoet treedt. Onbevangen lezen laat den indruk achter, dat de 
rechtszin der wet ons eerst duidelijk zou kunnen worden door haar op 
allerlei wijzen (gràmmaticaal, historisch, dogmatisch, teleologisch enl!:.) 
te verklaren, mits wij maar geen "juridische" verklaring beproeven, 
terwijl toch naar onze mening alleen deze laatste ons den zin der posi
tieve rechtsregels vermag te onthullen. Er blijkt slechts uit, dat de 
juridische vakwetenschap, in tegenstelling bv. tot de economische, nog 
niet op éénduidige wijze doordrongen is van de noodzaak, tot eIken prijs 
allereerst te komen tot afgrenzing van den zin van haar vakgebied. 

Treedt in de kwestie van de interpretatie een tekort in modale be
zinning aan den dag, in de onderscheiding van publiek en privaat recht 
is er een· gemis aan inzicht in de individuele structuurverschillen bin
nen den rechtszin zelf. Vandaar dat de schrijver het voorkomen van 
el~menten van schijnbaar privaatrechtelijk karakter in het publiek recht 
en omgekeerd slechts constateert, doch op generlei wijze verklaart, en 
overhelt tot de zienswijze (blz. 121), dat het verschil tussen beide slechts 
van graduelen en hoofdzakelijk positiefrechtelijken aard is. Dit gemis 
aan inzicht vloeit uit dezelfde bron voort als de miskenning van het 
eigen juridisch karakter van het buitens~tse recht in vollen omvang. 
Bij terugleiding der modale aspecten en individuele structuurverschil
len in den kosmos tot zijn geheel enigen religieuzen wortel zou ook het 
hier in geding zijnde onderscheid duidelijk worden en tevens aan de 
vervlechting van statelijk publiek recht met privaat recht in eigenlijken 
zin - namelijk binnen de sfeer van het burgerlijk recht - volledig 
"recht" gedaan kunnen' worden. 

Na bovenstaande gedachtenwisseling, waarin de schrijver allermeest 
een bewijs van erkentelijke belangstelling moge zien, willen wij beslui~ 
ten met twee opmerkingen: ten eerste, dat behandelen der positieve 
rechtsstof, ook waar nieqwe onderwerpen naar den eis des tijds zijn 
tussengevoegd, als steeds tevoren heeft plaats gevonden met de volledig
heid, beknoptheid en duidelijkheid, die den studerenden lezer niet 
anders dan grote voldoening kunnen geven; ten tweede dat de open
heid, waarmee grondbeginselen en moeilijkheden voor onze aandacht 
zijn gelegd, ons slechts aanleiding kunnen geven, dit werk aan onze 
- ook de niet-rooms-katholieke - aankomende juristen van -harte aan 
te' bevelen. MEKKES 
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HOE STAAT HET MET DE BENELUX 1 

DOOR 

F. W. DIRKER, ec. drs. 

De laatste maanden heeft de ontwikkeling welke het tot stand 
komen van de Economische Unie tussen Nederland enerzijds en 
België/Luxemburg andererzijds te zien gaf weer in het middel
punt dèr publieke belangstelling gestaan. Aangezien zich eind 
December in deze ontwikkeling een min of meer sensationele wen
ding scheen te voltrekken is deze belangstelling niet geheel onbe
grijpelijk. Het is daarom thans een geschikt moment om in het 
kort de huidige situatie uiteen te zetten. Daarbij kan dan tevens 
worden ingegaan op de vraag of odk ten aanzien van de voor
genomen economische unie tussen Nederland en België/Luxemburg 
niet het aloude spreekwoord waarheid zal worden, dat van uitstel 
afstel komt. 

Nu is het voor een juiste beoordeling van de huidige situatie 
niet voldoende bij de ontwikkeling van de laatste maanden te 
blijven staan. Een - zij het korte - blik op de ontwikkeling der 
ideeën en gebeurtenissen die het tot stand komen van het voor
Unie-verdrag in den loop van 1949 hebben geleid, is daartoe wense
lijk. Dit des te meer daar dit artikel tevens beoogt een algemene 
oriëntatie te 'geven van den zin en de betekenis van de Economische 
Unie in het algemeen. 

* * * 
Toen de Regeringen van Nederland, België en Luxemburg op 

5 September 1944 te Londen de Douane-overeenkomst sloten, was 
dit maar niet een toevallige gebeurtenis, het product van een 
verheugenis des harten, waarin deze ministers verkeerden als ge
volg van hun overtuiging dat de bevrijding der Lage Landen 
(Brussel was op 4 September door de geallieerden bezet) binnen 
korten tijd een feit zou zijn. Neen, deze overeenkomst had een 
lange voorgeschiedenis, hoewel de ontwikkeling der gebeurtenis-
A. s. XXI-!J 4 
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sen er uiteraard niet vreemd aan was, dat die overeenkomst juist 
op dat moment werd gesloten. 

De Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zijn sinds mensen
heugenis twee gebieden geweest, die elkaar economisch aanvulden 
en ook in zekeren zin op elkaar aangewezen waren. 

Deze economische samenwerking tussen de lage landen heeft 
perioden van bloei en verval gekend, al naar gelang de politieke 
situatie in Europa mee of tegen werkte. 

Na den opstand en de afscheiding van Zuid-Nederland in 1830 
scheen er wel definitief een einpe aan dit samenspel te zijn ge
komen. Niets was echter minder waar. Reeds in 1839 (d. w. z. 9 
jaar na de afscheidiI).g) gingen er in de Belgische volksvertegen
woordiging stemmen op, te komen tot een tol-unie tussen België 
en Nederland. In 1851 werd van Belgische zijde een nieuwe poging 
gedaan om tot een Douane-overeenkomst met Nederland te komen. 
Het bleef echter bij pogen. Zo ging het in 1878, 1905 en 1907. 
Na de periode van verkoeling tussen België en Nederland in de 
jaren 1918 tot 1927 werd de draad der historie opnieuw opge
nomen en werd - mede onder invloed van de economische ont
wikkeling (de wereldcrisis had inmiddels haar intrede gedaan) -
wederzij ds weer nauwer contact opgenomen. Dit kwam tot uiting 
in een tweetal verdragen welke in de jaren dertig tussen België 
en Nederland werden gesloten. Het eerste was in 1930 het Verdrag 
van Oslo (de Scandinavische landen waren daarbij eveneens aan
gesloten), waarbij Nederland en België afspraken hun wederzijdse 
invoerrechten niet te zullen verhogen zonder elkaar te raadplegen. 
Als aanvulling daarop kwam in 1932 het Verdrag van Ouchy. 
Nederland en België verplichtten zich toen, de wederzijdse invoer
rechten in een periode van 5 jaar met 50 % te verminderen. Dit 
verdrag is echter nooit toegepast doordat Engeland en de Ver.· 
Staten zich beriepen op de meest-begunstigingsclausule, d. w. z. zij 
wilden dezelfde voorrechten genieten als die welke België en 
Nederland elkander toestonden. Deze meestbegunstigingsclausule 
kwam namelijk voor in de handelsverdragen welke er tussen 
België, Nederland, Engeland en de U.S.A. onderling bestonden. 
Aangezien Nederland, evenmin als België, hiervoor iets voelde, 
is van de verlaging der wederzijdse invoerrechten nooit iets ge
komen. Desniettegenstaande bleef de idee van een nauwere econo
mische samenwerking tussen België en Nederland levendig. Dit 
leidde in 1938 tot het in het leven roepen van een gemengde, uit 
Nederlanders en Belgen bestaande, commissie, welke een gunstig 
rapport uitbracht. Zo was de situatie bij het uitbreken van den 
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oorlog in 1940. Bij de beide Regeringen in ballingschap te Londen 
bleef de idee van een nauwere economische samenwerking echter 
eveneens leven. Hie~bij voegde zich de verwachting, dat debe~ 
zetting door de Duitsers op de verschillen in economische en sociale -
omstandigheden nivellerend zou hebben gewerkt en de economische 
moeilijkheden voor beide landen bij de bevrijding niet veel van 
elkaar zouden afwijken. Het moment voor het nemen van een 
besluit was dus uitzonderlijk gunstig. Dit leidde dan ook op den 
vooravond van de bevrijding tot het afsluiten van een douane
overeenkomst. Helaas is de militaire en economische ontwikkeling 
sindsdien voor beide landen anders geweest dan men op 4 Septem
ber 1944 kon bevroeden. Straks zal daarop nog nader worden 
ingegaan. 

Allereerst dient hier kort te worden uiteengezet wat een douane
unie is. Dit is wel van belang, want in het uiteindelijk door beide 
volksvertegenwoordigingen in 1947 bekrachtigde protocol -(de 
douan&overeenkomst kon daardoor op 1 Januari 1948 in werking 
treden) werd (in par. 8) niet van een douane-unie doch van een 
economische unie gesproken. Men is in 1947 dus welbewust verder 
gegaan dan oorspronkelijk in 1944 het geval was. De douan~ver
eenkomst werd dientengevolge gezien als een eerste stap, waarop 
noodzakelijkerwijs nog andere moesten volgen. 

Een douane-unie is niets meer dan het woord aangeeft, name~ 
lij'k een overeenkomst waarbij beide partners afspreken ten op
zichte van derde landen een zelfde invoerrecht te heffen en den 
invoer uit beide landen onderling zonder heffing van invoerrech
ten te doen geschieden. Van een opheffing van wederzijdse douane
grenzen is dus nog geen sprake. Allerlei andere handelsbelemme
ringen blijven bestaan zoals de accijnzen, de omzetbelastingen, de 
contingentering, de monopolieheffingen en tenslotte de reglemen
tering van het goederenverkeer en het geld- en kapitaalverkeer; 
zolang bv. de accijnzen in beide landen niet gelijk zijn kan de 
douanegrens niet worden opgeheven. Zou men dit doen dan zou 
van België uit b.v. het bier en de suiker - waarop dè accijns in 
België veel lager is dan in Nederland - in Nederland tegen veel 
lagere prijzen kunnen worden ingevoerd en verkocht dan in Neder
land geproduceerd bier of suiker. 

Een volgende stap tot een nauwere samenwerking is een tol
unie. Bij een tol-unie worden België en Nederland verenigd tot 
één douanegebied. Dit kan eerst gebeuren indien alle andere .b& 
lastingen op den invoer, namelijk de accijnzen, de omzetbelasting 
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en de bijzondere invoerbelastingen ,(b.v. de, bijzondere wijnbelas
ting) zijn verdwenen. In de practijk betekent dit, aangezien de 
staatskas deze inkOIrulten nu eemnaalniet kan missen, dat de 
accijnzen en de omzetbelastingen in beide landen aan elkaar gelijk 
moeten worden gemaakt. Dit wil niet zeggen, dat zij in beide 
landen precies gelijk moeten zijn. Voldoende is als hun druk op 
het bedrijfsleven in beide landen ongeveer dezelfde is. Hoewel dan 

.t-- wanneer deze verschillen zijn verdwenen - de douanegrens 
kan vervallen blijft de grens als zodanig - en dus ook de con
trole op in- en uitvoer - nog bestaan. Want nog steeds blijven 
van kracht de in- en uitvoerbeperkingen die de beide landen op 
het goederenverkeer en het geld- en kapitaalverkeer hebben inge
steld. Eerst wanneer deze zijn opgeheven kan van een economische 
unie worden gesproken. 

Bij een economische unie zijn dus twee landen tot één grote 
economische eenheid samengesmolten. Goederen, geld en arbeids
krachten kunnen zich in zulk een situatie zonder enige beperking 
over de grens tussen deze twee gebieden bewegen. 

De eenvoudigste en meest doeltreffende manier om dit te be
reiken zou zijn de twee gebieden ook politiek tot één geheel te 
maken, d. w. z. de twee Regeringen en de twee ambtelijke appa
raten tot één samen te voegen. Aangezien deze politieke eenheid 
door België en Nederland niet wordt begeerd, zal - wil men ten
minste van een economische unie kunIien spreken - de gehele 
economische, monetaire en sociale politiek in beide landen gelijk
gericht dienen te zijn. Dit betekent een op elkaar afstemmen van 
de loon- en prijspolitiek, van de subsidiepolitiek, van de landbouw
politiek, van de sociale politiek, enz. Daarnaast is eenheid in het 
buitenlands handels- en betalingsverkeer vereist. Er zal een ge
meenschappelijk in- en uitvoerregiem moeten zijn, terwijl het 
deviezenbezit gemeenschappelijk zal moeten worden beheerd en 
volgens bep~lde maatstaven zal moeten worden verdeeld. De be
lastingdruk voor de ondernemingen moet in· beide landen gelijk 
worden gemaakt, evenals de sociale lasten.. Op agrarisch en indu
strieel gebied moeten aanpassende maatregelen worden getroffen 
b.v. wat betreft de kartelwetgeving en de bedrijfsvergunningen. 

Wanneer men zich den omvang van de hieruit voortvloeiende 
beslissingen en maatregelen goed indenkt, is het meteen duidelijk 
welk een omvangrijke arbeid dit is en welke vérgaande consequen
ties hieraan zijn verbonden. Bovendien is dan duidelijk welke 
grote moeilijkheden hierbij dienen te worden overwonnen. Het tot 
stand komen van een economische unie - en de wil hiertoe is 

; \ 



HOE STAAT HET MET DE BENELUX? . 53 

beiderzijds uitdrukkelijk vastgelegd - zal daarom veel tijd, ge
duld en tact vergen. Dit des te meer daar het tot stand komen 
van een economische unie, en dit geldt zowel voor België als voor 
Nederland, voor den één voordeel en voor den ander nadeel zal 
betekenen. De vraag rij st dan ook vanzelf: waarom is een econo
mische unie dan zo begerenswaard? Het antwoord is heel een
voudig: omdat men er niettegenstaande tijdelijke nadelen op den 
langen duur een gunstigen invloed van verwacht op de welvaa~ 
van alle 18 millioen Belgen en Nederlanders. . ... 

Deze te verwachten welvaarlsverhoging kan puntsgewijs àls 
volgt worden samengevat: 

1. Er ontstaat een groter economisch gebied, waardoor de voor:' 
delen van de arbeidsverdeling en de specialisatie beter tot haar 
recht kunnen komen. Hierdoor zal niet alleen de arbeidsproducti
viteit kunnen stijgen, maar ook een groter rendement kunnen 
worden verkregen. De gevolgen hiervan zullen zijn een kosten- en 
prijsdrukkende werking en grotere mogelijkheden tot verbetering 
van de kwaliteit. 

2. Door het wegvallen van wederzijdse handelsbelemmeringe~ 
kunnen verschillende goederen, welke eerst uit derde landen wer
den ingevoerd, thans goedkoper en sneller bij den Unie-partner 
worden gekocht, terwijl andererzijds eigen producten daar ge
makkelijker kunnen worden afgezet. 

3. Door de grotere gevarieerdheid van de gezamenlijke struc
tuur zal de stabiliteit van het economische leven ten zeerste worden 
bevorderd en zal het interne conjunctuur-evenwicht minder van 
buitenlandse invloeden afhankelijk zijn. 

4. Een zeer belangrijk voordeel is de veel sterkere positie 
welke de Lage Landen zullen innemen op handelspolitiek gebied. 
Zowel in Nederland als in België is de internationale handel sterk 
ontwikkeld. Tezamen beschikken deze landen over ongeveer 5 % 
van den gehelen wereldhandel, d. w. z. dat zij de derde plaats in ... 
nemen na de U.S.A. en Groot-Brittannië. Deze omstandigheid zal . 
België en Nederland in staat stellen een sterke onderhandelings.
positie in te nemen, aangezien een groot afzetgebied nu eenmaal' 
een grotere betekenis voor een handelspartner heeft dan een klein. 

5. Tenslotte is er nog een belangrijk voordeel van internatio
naal-politieken aard. Deze economische samenwerking zal algemeen 
als een eerste stap en als een stimulerend voorbeeld worden be

-schouwd voor de zo noodzakelijke economische en politieke Sàmen
werking van West-Europa. Daardoor zal het aanzien van België 
en Nederland in de internationale politiek belangrijk stijgen. 
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Nadelen zijn er echter ook. Zo zullen zich bepaalde structuur
verschuivingen in den loop der jaren kunnen voltrekken, welke 
misschien het verdwij nen van bepaalde ondernemingen ten gevolge 
hebben. Deze nadelen kunnen de voordelen echter niet te niet doen. 
Het feit dat beide landen daarbij een deel van hun vrijheid van 
handelen zullen. moeten opofferen en bij heel veel maatregelen 
met elkaars wensen rekening zullen moeten houden, 'kan in het 
licht van de hiervoor vermelde voordelen en gezien de huidige 
internationale verhoudingen wel als een moeilijkheid maar niet 
als een nadeel worden beschouwd. 

Alle voordelen zijn dus min of meer indirect, zij werken op den 
langen duur en helpen het economisch klimaat gunstig beïnvloeden __ 

In het voorgaande werden reeds kort de omvangrijke werk
zaamheden aangegeven welke voor het tot stand komen van een 
economische unie moeten worden verricht. Deze omschrijving is 
tegelijkertijd een weergave van de talloze moeilijkheden die daar
bij moeten worden overwonnen. 

Deze moeilijkheden werden nog vermeerderd doordat geen van 
de verwachtingen welke de beide Regeringen in 1944 te Londen 
koesterden, zowel ten aanzien van de bevrij ding als van de dan 
aan te treffen economische omstandigheden, in vervulling zijn 
gegaan. De bevrijding van Nederland voltrok zich eerst acht maan
den na die van België. Een periode welke voor Nederland de 
donkerste van den gehelen oorlog was. De vernielingen en plun
deringen van het productie- en ver'keersapparaat in die periode 
waren enorm. Ons land was geheel kaal geplunderd, terwijl de 
bevolking in den letterlijken zin van het woord was uitgehongerd. 
Het productie- en verkeersapparaat diende dientengevolge hersteld 
of geheel opnieuw opgebouwd te worden. De grondstoffen en half
fabrikaten, zowel voor het herstel als voor de productie zelf moesten 
echter van overzee worden aangevoerd. Onze uitvoer stond daar
entegen practisch geheel stil, terwijl Nederland niet over buiten
landse deviezen beschikte. Alles moest daardoor op crediet worden 
verkregen. Onze overzeese gebiedsdelen waren nog niet bevrij d, 
terWijl wij daarna in Indië de bekende moeilijkheden ondervonden. 
Ons voornaamste achterland Duitsland was één puinhoop. Voor
waar een ver van rooskleurige situatie. 

In België lagen de omstandigheden totaal anders. België was 
acht maanden lang het aanvoergebied der geallieerden geweest. 
Door de snelle bevrij ding was de oorlogsschade aan het productie
en verkeersapparaat gering en was deze bovendien vanwege het 
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belang voor den geallieerden aanvoer door hun medewerking vrij 
snel hersteld. Om dezelfde redenen beschikte België in 1945 als 
gevolg van de aan de geallieerden bewezen diensten over een be
hoorlijke deviezenpot. Het had geen moeilijkheden in den Congo, 
welke bovendien nog een belangrijke leverancier was van voor den 
oorlog noodzakelijke grondstoffen (bauxiet en koper). 

Door al deze omstandigheden was de economische toestand van 
België en Nederland na de capitulatie van Duitsland totaal ver
schillend. Deze verschillen kwamen tot uiting in het verschil in 
dEl situatie van de betalingsbalans. In Nederland vertoonde- deze 
een zeer groot tekort; in België daarentegen was deze in 1946 
Ibijna sluitend. 

Hier kwam nog bij een verschil in samenstelling van de pro
ductie en den uitvoer, welke eveneens in het nadeel van Nederland 
uitviel. Het uitvoerpakket van Eelgië bestaat voor ongeveer 50 % 
uit metalen en metaalproducten - sterke producten in de naoor
logse jaren -, terwijl de invoer van goederen voor ongeveer 95 % 
door den uitvoer van goederen werd gedekt (reeds vóór 1940 was 
dit het geval). In Nederland bedroeg de dekking van den invoer 
in 1946 slechts 37 %, welk percentage eerst in 1949 tot ongeveer 
70 % kon worden opgevoerd. Vóór 1940 bedroeg dit percentage 
normaal ook ongeveer 73 %. Dit tekort werd toen - aangezien de 
Nederlandse betalingsbalans vóór 1940 in evenwicht was - door 
inkomsten uit overzeese investeringen gefinancierd. Na 1945 was 
dit om de bekende redenen niet meer - althans niet meer in den 
omvang van voor den oorlog - mogelijk. Bovendien bestaat het 
Nederlandse exportpa;kket voor een groot deel uit luxe- en semi
luxe producten (landbouwartikelen, producten van de voedings
en genotmiddelenindustrie) ; deze haddEm daardoor een uitgespro
ken zwak karakter in het internationale handelsverkeer van de 
jaren na 1945. 

Dit verschil in economische omstandigheden en in economische 
structuur is de voornaamste oorzaak geweest van het verschil in 
economische politiek, welke beide landen na den oorlog hebben 
gevoerd. De liberale politiek van de Belgische Regering, zoals: de 
aanpassing van de binnenlandse lonen en prijzen aan de wereld
marktprij zen, de prij sdrukkende werking welke zij daartegen 
trachtte uit te oefenen door een zo groot mogelijken invoer van 
allerlei producten, teneinde de binnenlandse markt te verzadigen, 
is alleen mogelijk geweest door de hiervoor geschetste guJlStige 
omstandigheden. Die liberale economische politiek was dus geen 
oorzaak - zoals zo dikwijls ten onrechte wordt beweerd - doch 
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,uitsluitend een gevolg van de gunstige economische situatie in 
België. In Nederland was de Regering daarentegen - gezien de 
economische omstandigheden waarin ons land verkeerde - wel 
gedwongen, een politiek van beheersing en leiding van het econo
mische leven te voeren. Men kon de lonen en de prijzen, den in
~n uitvoer eenvoudig niet (zeker niet in de eerste jaren na de 
bevrijding) - zonder onaanvaardbare economische en sociale con
sequenties - vrij hun gang laten gaan. Stimulering van den uit
voer door laag houden van lonen en prijzen, en deze op hun beurt 
weer door subsidiëring der eerste' levensbehoeften, was een door 
de omstandigheden noodzakelijke economische politiek. Beperking 
van den invoer met· alle nadelen van dien, zoals rantsoenering en 
toewijzing van grondstoffen, was ter beperking van het tekort op 
onze betalingsbalans eveneens een gebiedende eis. 

Het is duidelijk, dat onder zulke omstandigheden aan een vol
ledige economische unie tussen twee dermate ongelijkwaardige 
partners niet is te denken. Het is onmogelijk een economische u'nie 
te sluiten tussen twee landen, waarvan het ene zijn in- en uitvoer 
en zijn lonen en prijzen practisch vrijlaat, terwijl het andere een 
strenge rantsoenerings- en contingenterings-politiek voert en de 
ionen en prijzen door een loon- en prijsbeheersing en het ver-
lenen van subsidies laag houdt. ' 

At deze kunstmatige maatregelen dienden - indien althans het 
andere land ze niet wenste over te nemen, waartoe voor België 
geen enkele reden bestond - daarom te verdwijnen. Dit werd 
besloten op de ministers-conferentie van Chateau d' Ardennes in 
1948. Dit kon des te gemakkelijker, daar te verwachten was dat 
door de nationale en internationale economische ontwikkeling deze, 
als tijdelijk bedoelde maatregelen, in Nederland spoedig zouden 
kunnen verdwijnen. 

Zo verdwenen in Nederland in den loop van 1948 en 1949 de 
prijsbeheersing, de rantsoenering en ook voor een groot deel de 
subsidies. Aan de volledige afschaffing der subsidies kon echter 
door de onverwachte devaluatie in September 1949 geen volledige 
uitvoering worden gegeven. Besloten werd deze subsidies daarom 
tijdelijk te handhaven. ' 

Het tekort op de betalingsbalans met het buitenland was in 
il.949 tot een betrekkelijk gering bedrag (300 mln gld.) terugge
bracht, terwijl het monetaire evenwicht practisch werd bereikt: 
Daarom was op dat moment de verwachting gewettigd, dat dit 
tekort op de betalingsbalans (niettegenstaande dit in 1949 door 
enkele abnormaal gunstige factoren was geflatteerd) zo niet in 
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1950 dan' toch in 1951 tot nog kleinere proporties teruggebracht 
zou kunnen worden. 

De in- en uitvoerbeperkingen konden tevens, ook dank zij de 
toenemende liberalisatie 1) in West-Europa door de werkzaam
heden van de O.E.E.C.2) in toenemende mate worden afgeschaft. 

De vermindering van de subsidies en de devaluatie leidde in 
1950 tegelijkertijd tot een stijging der lonen en prijzen waardoor 
het verschil met de Belgische lonen en prijzen (België devalueerde 
minder) aan betekenis verloor. 

In dezelfde periode werd voortgegaan, zowel in wetgeving als 
op ambtelijk niveau, met het voorbereiden van het gelijkmaken 
van accijnzen en omzetbelastingen, van de landbouwpolitiek, enz. 
Een groot aantal verschillen tussen Nederland en België konden 
zodoende dichter bij hun verdwijning worden gebracht. 

Dit was echter niet voldoende. Voor het in werking treden van 
de economische unie moesten de in- en uitvoerbeperkingen - zij 
het dat voorlopig hierop enkele uitzonderingen 'konden worden 
toegestaan - tussen beide landen nog ~erdwijnen. Hiertoe werd 
successievelijk overgegaan gedurende de periode die men de Voor
Unie noemde (eerst de metaal producten, daarna de textielproduc
ten). Deze Voor-Unie ging eind 1949 in en zou vervolgens op 
1 Januari 1951 overgáan in de volledige Unie (zij het nog met 
enkele beperkende bepalingen, o. a. ten aanzien van het geld
kapitaalverkeer) ~). Gedurende deze Voor-Unie zou de Neder
landse Regering er tevens zorg voor dragen, dat de totale betalings
balans ongeveer in evenwicht zou komen. Daartoe moest er met 
zorg op worden gelet, dat het monetair evenwicht (dat toen reeds 
zo goed als bereikt was) niet meer werd verstoord. Een inflatoire 
ontwikkeling mocht onder geen beding optreden, hetgeen o. a. 
betekende evenwicht in de kasontvangsten en -uitgaven van het 
Rijk. Onder dergelijke omstandigheden zou namelijk het openstel
len van de grens met België zich kunnen voltrekken zonder al te 
grote toeneming van den invoer. Desniettegenstaande is in het 
eerste halfjaar van 1950, na de opheffing der invoerbeperkingen 
de invoer uit België (deze werd voor ongeveer 95 % geliberali
seerd) belangrijk_gestegen, eerst in den metaal sector en vervolgens 

_ 1) Vrijmaking van den handel. 
2) Organization for European Economic Co-operation. 
3) De Ministersconferentie welke eind December in Den Haag zou worden 

gehouden en waar het in werking treden van de volledige 'Economische Unie 
per 1 Jan. 1951 definitief zou worden aangekondigd werd echter een paar 
maanden uitgesteld. Zodoende is thans nog steeds de Voor-Unie van kracht. 
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in den textielsector. Gelukkig was dit slechts tijdelijk en omstreeks 
Juni ging deze invoer na het vollopen van de "pipe-line" bij handel 
en industrie weer in dalende lijn, zodat de verwachting gerecht
vaardigd was, dat de toeneming van den invoer uiteindelijk binnen 
redelijke proporties. zou blijven. Na Juni 1950 ontstond echter 
door de gebeurtenissen in Korea en de daaruit voortvloeiende 
internationale spanningen over de gehele wereld een grote koop
woede. Dit leidde tot zeer belangrijke prijsstijgingen, terwijl het 
tegelijkertijd een grote toeneming van den invoer zowel uit België 
als uit de rest van de wereld ten gevolge had. Onze uitvoer, welke 
immers voor een groot deel uit semi-Iuxe-producten bestaat, onder
ging daarvan evenwel een veel geringer invloed. De prijsstijgingen 
waren daar kleiner en de vraag naar onze artikelen nam eveneens 
minder toe. Het gevolg hiervan is geweest, dat het totale tekort 
op de betalingsbalans in 1950 in plaats van kleiner aanmerkelijk 
groter dan in 1949 is geweest. Het zal waarschijnlijk ongeveer 
f 1,2 mrd bedragen. In het tekort op de betalingsbalans met België 
zag men een overeenkomstige ontwikkeling. 

Het probleem van de financiering van dit tekort met België 
kwam daardoor weer in zijn gehele naaktheid te voorschijn. Dit 
was des te erger, daar het de verwachtingen, die men ten tijde 
van de ministers-conferentie van Ostende had gehad en waarop 
het~ besluit van het in werking treden der Unie per 1 Januari 
1951 was gebaseerd, den bodem insloeg. Voor het financieren van 
het tekort op de betalingsbalans tussen België en Nederland 
onderling meende men daar na veel moeite een bevredigende op
lossing te hebben gevonden. 

Dit tekort tussen België en Nederland was namelijk niet uit
sluitend een na-oorlogs verschijnsel. Reeds vóór den oorlog be
stond het. Toen was het echter door de bestaande inwisselbaar
heid der valuta's geen probleem. Nederland dekte dit tekort met 
valuta die het op derde landen verdiende. Deze valuta kon België 
op el~ moment in elke gewenste andere valuta omzetten. Naden 
oorlog was het internationale handelsverkeer in bilateralen zin 4) 
opgelost, omdat de algemene inwisselbaarheid der valuta's niet 
meer bestond. Men kende toen twee soorten valuta's nainelijk 
zwakke en sterke. Landen met een sterk uitvoerpakket, d. w. z. 
met uitvoergoederen waarnaar veel vraag is (zoals ij zer en staal, 
machine-installaties) namen in het internationale, bi-lateraal ge
regelde, handelsverkeer van na 1945 een sterke positie in. Hun 

4) Twee-zijdig. 
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valuta's waren veel gevraagd en werden daarom als sterk be
schouwd. België was zo een land. Landen zoals Nederland daaren
tegen met een uitvoerpakket dat voor een zeer groot deel uit luxe 
of semi-Iuxe-producten bestaat (land- en tuinbouwproducten, voe
dings- en genotmiddelen) namen een veel zwakkere positie in. 
Deze producten werden in veel mindere mate begeerd en daarom 
ook de valuta waarmede zij te 'kopen waren. Dit waren daarom 
zwakke valuta's. Ieder land met een sterke valuta had een clausule 
in zijn handelsverdragen staan, dat eventuele tekorten in dollars 
of goud moesten worden afgedekt. België was een van deze landen. 
Alleen vergde het niet het uiterste van Nederland, doch hielp het 
ons land sedert 1945 eveneens met grote credieten (+ 2 mrd 
frcs). Hierin was echter België ook aan een grens gebonden, 
wilde het geen inflatie in eigen land bewerkstelligen. 

In 1948 en 1949 had Nederland dit probleem slechts kunnen 
oplossen door de zogenaamde trekkingsrechten (indirecte hulp 5», 
welke het binnen het kader van de MARSHALL-hulp van de Verenigde 
Staten ontving, aangevuld met een beperkt Belgisch crediet, voor 
de dekking van dit tekort aan te wenden. Men ging daarbij van 
de veronderstelling uit, dat na het aflopen van de MARSHALL-hulp 
in 1952 Nederland zèlf in staat zou zijn andere dekkingsmoge
lijkheden te vinden. 

In den loop van 1950 was het economisch herstel in West-Europa 
zo ver voortgeschreden, dat de in de O.E.E.C. samenwerkende 
Europese landen serieuze pogingen in het werk stelden de inwis
selbaarheid van hun valuta te multilateraliseren, teneinde daar
door het economisch herstel nog verder te stimuleren. Met dat 
doel trad - na moeizame onderhandelingen - per 1 Juli 1950 
de Europese Betalingsunie in werking. Dientengevolge werden de 
valuta's der achttien deelnemende O.E.E.C.-Ianden - onder zekere 
voorwaarden - onbeperkt inwisselbaar ten aanzien van elkaar. 
Het verschil tussen sterke en zwakke valuta's verdween daardoor. 
Op dat moment leefde men in de veronderstelling dat Nederland in 
staat was zoveel valuta in een aantal deelnemende landen te ver
dienen (met name in Engeland en Duitsland) dat het het tekort 

5) De MARSHALL-hulp werd op tweeërlei wijze verstrekt. Voor den invoer 
van goederen uit de dollargebieden verkreeg het invoerland direct een zeker 
bedrag aan dollars toegewezen. Daarnaast werd de MARSHALL-hulp eveneens 
dienstbaar gemaakt aan de bevordering van het handelsverkeer tussen de 
West-Europese landen onderling. Elk land dat een tekort had op zijn beta
lingsbalans met een ander aan de MARSHALL-hulp deelnemend land verkreeg 
ter afdekking daarvan eveneens dollars, met dien verstande echter, dat het 
deze zelf niet in handen kreeg, doch dat deze werden uitbetaald aan het ere
diteurland. Dit noemde men trekkingsrechten of ook wel indirecte hulp. 
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mèt België daarmede zou kunnen dekken. Op de minstersconfe-, 
rentie te Ostende heeft m~n dit toen als uitgangspunt aanvaard. 

De realiteit ontwikkelde zich echter minder gunstig. Dit kwam 
voornameliJk doordat op de MARSHALL-hulp sterker werd besnoeid 
dan was verwacht, terwijl Duitsland zijn credietmarge in de 
Europese Betalingsunie zo snel verbruikte dat het noodgedwongen 
weer op een zekere beperking van zijn invoer moest terugvallen. 
Daardoor werd het voor ons land sedert October 1950 onmogelijk 
overschotten op zijn betalingsbalans met Duitsland te kweken, het
geen de totale positie van Nederland in de Europese Betalingsunie 
aanmerkelijk verzwakte. Eind November werd daardoor de cre
dietgrens, waarbeneden geen gedeeltelijke afdekking in goud of 
inwisselbare deviezen verplicht is, door Nederland overschreden. 
Dit betekende echter tegelijkertijd, dat het probleem van de dek
king van het betalingsbalanstekort met België nog steeds niet was 
opgelost. Hoe dit in de nabije toekomst moet gebeuren is dan ook 
nog steeds een open vraag. Nederland zal in de eerste plaats zelf 
- door· de omstandigheden gedwongen - nieuwe maatregelen 
moeten beramen om zijn betalingsbalans sluitend te maken. 

Het hiervoren getekende verschil in betalingsbalanspositie is 
eveneens de oorzaak, dat men nóch in België, nóch in Nederland 
voorshands wil overgaan tot de onbeperkte inwisselbaarheid van 
guldens in francs en omgekeerd, niettegenstaande dit toch de 
logische consequentie van een economische unie is. Dit laatste 
betekent in de practijk namelijk dat zowel de betalingsbalans als 
de deviezenpot van beide landen tot een gezamenlijke betalings
balans en een gezamenlijke deviezenpot worden samengesmolten. 
Daardoor zou echter Nederland - economisch en financieel -
zo lang het tekort op de Nederlandse betalingsbalans bestaat op 
den zak van België gaan teren. De Belgen gevoelen hiervoor be
grijpelijkerwijs niets, terwijl Nederland zich nog steeds daar
boven verheven acht. Daarom werden in het protocol van de, in 
October 1949, te Luxemburg gehouden ministersconferentie zekere 
waarborgen ter voorkoming van deze situatie geschapen. Afge
sproken werd daar o. a., dat het debiteurland een eventueel tekort 
in het onderling betalingsverkeer met voor het crediteurland aan
vaardbare deviezen zou moeten afdekken. Onder bepaalde omstan
digheden zouden door het crediteurland zelfs goud of inwisselbare 
deviezen .kunnen worden geëist. Wanneer het debiteurland zich 
tot dit laatste niet in staat achtte, zouden beide landen gehouden 
zijn hun onderling handelsverkeer aan de aldus ontstane toestand 
aan te passen. In de toekomstige Economische Unie zal dan ook 
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van één' betalingsbalans voor Nederland en België tezamen en van 
een gezamenlijke deviezenpot voorlopig geen sprake zijn. Wel zal 
uit den aard der zaak een gemeenschappelijke valutapolitiek en 
een gemeenschappelijke handelspolitiek niet gemist kunnen worden. 

De in Juli 1950 te Ostende gehouden ministersconferentie was 
daarom behalve aan de financiering van het onderlingé ruilver
keer (waarover hiervoor reeds werd gesproken) geheel gewijd aan 
de voorbereiding van 'een gemeenschappelijk regiem voor het I 

buitenlàndse handels- en betalingsverkeer. Men werd het er over 
eens dat een gecoördineerde in- en uitvo.erpolitiek er toe zal moeten 
leiden, dat van 1 Januari 1951 af gemeenschappelijke handelsaccoor-
den met derde landen worden afgesloten. Deze gemeenschappelijke 
handelspolitiek zal een actief karakter dragen en tot een 1;0&-

neming van het handelsverkeer van beide landen met het buiten-
land moeten bij dragen. Dientengevolge zal voor een zo groot moge-
lijk aantal tariefposten een gemeenschappelijk invoerregiem wor-
den ingevoerd. Daarbij werd o. a. nadrukkelijk de mogelijkheid 
vastgesteld dat het ene land terwille van het evenwicht in de 
betalingsbalans van het andere land contingentering van den 
invoer van bepaalde producten uit derde landen zal toepassen. 
Met andere woorden, hieruit blijkt de principiële bereidheid van 
België, ter wille van de economische unie zich zekere beperkingen 
op te leggen ten aanzien van zijn huidige liberale invoerpolitiek. 
Daarnaast blijft voor beide landen de mogelijkheid - zij het in 
gemeen overleg - een autonoom regiem 6) in te stellen voor den 
invoer van bepaalde producten uit het dollargebied. Niet voor alle, "
want met name ten aanzien van de tabak zal voor den uitvoer 
uit de dollargebieden een gemeenschappelijk regiem worden inge-
voerd. Tenslotte werd eveneens besloten voor de uitvoering van 
deze beslissingen een permanente commissie in te stellen. Deze 
commissie is onmiddellijk met haar werk begonnen. Ook voor dezen 
arbeid blijkt echter meer tijd nodig te zijn dan oorspronkelijk'was 
aangenomen. Tot nog toe zijn de resultaten van deze permanente 
commissie betrekkelij k gering geweest. 

Op deze conferentie kwam men aan de landbouwpolitiek niet 
toe. Daarom werd in October 1950 te Luxemburg hieraan een 
speciale ministersconferentie gewijd. De landbouwpolitiek was 
voor beide landen voortdurend een teer punt gebleven. Tot nu toe 
was de invoer van Nederlandse landbouwproducten geregeld onder 

6) D. i. het geheel van in- en uitvoervoorschriften. 

\ 
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het in 1947 gesloten Landbouwprotocol. In feite was er op dit 
gebied nog steeds niets gemeenschappelijks tot stand gekomen. 
De invoer in België van een groot aantal van onze land- en tuin
bouwproducten was gebonden aan een minimumprij s, d. w. z. 
Nederland mocht deze producten vrij invoeren zolang de prijs er 
van niet beneden de prijzen op de Belgische binnenlandse markt 
kwam. Zodra dit het geval was paste België contingentering op 
deze producten toe of stelde het een invoerheffing in, waardoor 
de lagere Nederlandse prijs op het Belgisch niveau werd gebracht. 
Daarentegen was in dit Landbouwprotocol van 1947 - zeer tot 
het ongenoegen van Denemarken - een preferentieclausule voor 
Nederlandse land- en tuinbouwproducten opgenomen. België ver
plichttezich dus zijn invoer van landbouwproducten in de eerste 
pláats uit Nederland te betrekken. De Nederlandse uitvoer van 
landbouwproducten heeft hiervan zeer voordelige gevolgen onder
vonden. Voor een groot aantal land- en tuinbouwproducten werd 
Nederland practisch de enige leverancier van België (0. a. boter 
en kaas) of de voornaamste leverancier (0. a. appelen en peren). 
De Nederlandse landbouw kon zodoende rekenen op een belangrijk 
beschermd afzetgebied. 

Zolang de economische unie nog geen feit was en de N eder
landse invoer uit België nog niet was geliberaliseerd, bestond 

~ er voor Nederland geen aanleiding de Belgen over deze minimum'
prijsregeling erg hard te vallen. Maar toen in den loop van 1950 
onder het Voor-Unie-verdrag de invoer van Nederland uit België 
voor circa 95 % werd geliberaliseerd, veranderde dit. De invoer 
van Nederlandse landbouwproducten in België werd namelijk niet 
geliberaliseerd. Daardoor bedroeg het liberalisatiepercentage van 
den Belgischen invoer uit Nederland slechts ongeveer 85 %. Uit 
den aard der zaak was dit een doorn in het oog der Nederlanders. 
Van Nederlandse kant werd dan ook op de voornoemde conferentie 
gepoogd in deze situatie een voor Nederland gunstige wijziging 
~n te brengen. 

Eerlijkheidshalve moet hierbij worden vermeld dat deze kwestie 
voor de Belgische boeren maar niet louter een zaak is van meerdere 
of mindere bescherming tegen goedkopen Nederlandsen invoer. De 
productieverhoudingen zijn voorden Nederlandsen boer door een 
meer rationele productietechniek en een betere afzetorganisatie 
veel gunstiger dan voor den Belgischen boer. In Nederland staat 
de productietechniek en de afzetorganisatie op een zeer hoog peil. 
Het wordt daarin in West-Europa slechts door Denemarken over
troffen. Openstellen van de Belgische grens voor Nederlandse 
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landbouwproducten zou voor een groot deel van den Belgischen 
land- en tuinbouw eenvoudig den ondergang betekenen. Dat men 
daar in België niet veel voor gevoelt is begrij pelijk. Dit des te meer 
daar men in België de Nederlandse landbouwpolitiek in hoge mate 
als beschermend, en de Nederlandse landbouwconcurrentie door de 
loon- en prijspolitiek van de Nederlandse Regering (waardoor o. a. 
de lonen der landarbeiders evenals de pachten en de prij s der inge
voerde veevoeders in Nederland lager waren dan in België), als 
kunstmatig beschouwde. 

Gezien deze situatie is het duidelijk, dat dit offer redelijkerwijs 
niet zonder meer van den Belgischen landbouw kon worden ge
vraagd. Wel kon de eis worden gesteld, dat de Belgische landbouw 
.zich binnen een zekere periode aan de Nederlandse zou aanpassen. 
Door de afspraken op de conferentie te Luxemburg in October 
1950 werd een eerste stap op dezen weg gezet. Daar werd name
lijk overeengekomen, dat de volledige liberalisatie van den invoer 
van landbouwproducten in toenemende mate zal worden verwezen
lijkt door het systematisch bevorderen van de technische ontwik
keling van de landbouw-productie en een geleidelijke afschaffing 
van éénzijdige subsi~ies. De minimumprijzen, waar beneden de 
invoer van land- en tuinbouwproducten in België uit Nederland 
aan beperkende bepalingen of heffingen zou kunnen worden onder
worpen, zal voortaan, niet meer door België autonoom worden 
vastgesteld, doch door gemeenschappelijk overleg tussen beide lan
den in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening van den Raad van de Economische Unie. Bij verschil van 
mening werd - wanneer op ministerieel niveau evenmin overeen
stemming mogelijk bleek - in een bindende arbitrageregeling 
voorzien. Bovendien zouden, indien gemeenschappelijk werd vast
gesteld, dat de Nederlandse invoerprijs lbeneden de Belgische 
marktprijs lag, de heffingen niet door België, doch door Nederland 
worden geheven. België zou van de opbrengst daarvan de helft 
ontvangen. Dit betekende voor Nederland een hogere opbrengst 
in Belgische francs van de land- en tuinbouwproducten, welke 
onder deze regeling vielen, dan tot nu toe het geval was. Tenslotte 
werd de preferentieclausule uit het landbouwprotocol van 1947 
wederom overgenomen. Nederland kon over deze resultaten tevre
den zijn. Om dezelfde redenen tekende de Belgische land- en tuin
bouw protest aan tegen deze afspraak. Gezien den politieken in
vloed van de grootste Belgische landbouworganisatie, den Boeren
bond, was het dan ook niet verwonderlijk, dat in December j.l. de ' 
Belgische Regering opnieuw in overleg trad met de Nederlandse 
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Regering, teneinde voorlopig enige verzachting van deze afspra
ken te krijgen. Als gevolg hiervan verdween de in October afge
sloten bindende arbitrageregeling, hetgeen in de practijk betekent, 
dat België weer een zekere autonomie heeft ten aanzien van zijn 
invoerpolitiek met betrekking tot de Nederlandse land- en tuin
bouwproducten. Men kan dezen stap terug betreuren, doch ook 
voor de landbouwpolitiek geldt (evenals voor de Economische Unie 
in haar geheel), dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd. 
Wat dit jaar nog niet mogelijk bleek is misschien op een ander 
moment wel te bereiken. Bovendien leiden er vele wegen naar Rome. 
In de Economische Unie tussen België en Luxemburg bestaan even
eens speciale afspraken met betrekking tot den landbouw van deze 
beide landen. Deze unie werkt er evenwel niet minder om. 

Tenslotte de vraag of de hiervoor - in geen enkel opzicht vol
ledig - uiteengezette ontwikkeling niet in plaats van tot uitstel 
tot afstel van de Economische Unie zal leiden 7). Naar mijn over
tuiging is dit niet het geval.' Zolang in beide landen en bij beide 
Regeringen in zo sterke mate de wens naar een economische unie 
blijft leven als thans het geval is, behoeft men hiervoor niet be
vreesd te zijn. Het is mogelijk - en niet onwaarschijnlijk - dat 
het tot stand komen der unie meer tij d zal vergen dan oorspronke
lijk was verwacht. Eveneens is het mogelijk dat, althans in de 
eerste periode, er meer uitzonderingen zullen moeten wnrden toe
gestaan dan men wederzijds voor gewenst houdt. Dit alles neemt 
echter niet weg, dat de ontwikkeling naar een economische unie 
tussen beide landen op verschillend gebied reeds te ver is voortge
schreden, dan dat men de daardoor reeds ontstane voordelen thans 
weer te niet zou kunnen doen. De wederzij ds voor België en N eder
land bij den huidigen stand der samenwerking bestaande voordelen 
zijn reeds zo groo,t (België is de voornaamste leverancier van 
Nederland; Nederland de belangrijkste afnemer van België), dat 
deze alleen maar een stimulans kunnen vormen om op den moei
lijken weg die er nog te :begaan is, met hernieuwden moed en 
energie voort te gaan. Dit des te meer wanneer men daarbij de 
huidige internationale ontwikkeling op politiek en economisch ter
rein in het oog vat. 

Ook hier geldt voor beide landen dat eendracht macht maakt. 

* 
1) Zie noot 3. 
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ANTILIA POLITICA 

DOOR 

MR J. VAN ANDEL GZN 

1. De groep van meer dan honderd eilanden, naar Antilia -
het mythische eiland, dat in de Middeleeuwen in de zeeën tussen 
West-Europa en Oost-Azië heette te liggen - de Antillen ge
naamd, die ten oosten van Centraal Amerika in een meer dan 3000 
km lange boog, van Yucatan tot aan de mond van de Orinoco, de 
Caraïbische Zee en de Golf van Mexico scheidt van de Atlantische 
Oceaan, heeft een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 244.500 
km2 en omstreeks 9 millioen bewoners. 

Naast de grote eilanden Cuba, Haïti, Portorico en Jamaica 
maken er slechts kleinere, kleine en zeer kleine eilanden deel van 
uit. Hiervan is een zestal de Nederlandse Antillen: de drie Be
nedenwindse 1) Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao en de drie 
Bovenwindse Saba, St Eustatius en St Maarten 2). Het aantal be
woners van deze zes eilanden tezamen bedraagt rond 160.000 -
ongeveer het inwonertal van de stad Haarlem -, waarvan rond 
100.000 op Curaçao, ruim 50.000 op Aruba en ruim 5.000 op 
Bonaire. De gezamenlijke uitgestrektheid beloopt rond 1000 km2 _ 

ongeveer de helft van die van de provincie Limburg - waarvan 
Curaçao 447 km2

, Aruba 181 km2 en Bonaire 290 km2 inneemt. 
Meer dan te voren in eeuwen hebben deze kleine eilanden de 

laatste iar:en van 'zich doen spreken. Werden zij vroeger wel "in
sulas inutiles", onnutte eilanden 3) genoemd, in de jongste decen-

1) De onderscheiding in Beneden- en Bovenwindse Eilanden houdt verband 
met de Noordoost Passaat, de wind, die over de Caraibische of Antillen-Zee 
vrijwel steeds uit één hoek, het Noordoosten, waait. De Benedenwinden liggen 
in het Zuiden - "onder de wind". -, de Bovenwinden ± 900 km er van 
verwijderd, "boven de wind" - in het Noorden van de Caraïbische Zee. 

2) St Maarten is voor de helft Nederlands, de andere is Frans. 
3) Nu en dan is het Curaçao stoffelijk niet onvoorspoedig gegaan. Zo be

leefde het in de 17e eeuw een winstgevend tijdperk. Ook tijdens de Ameri
kaanse Vrijheidsstrijd. 

Dit was toen ook het geval met "Statius" - zoals de Antillers St Eusta
tius noemen -, in zulk een mate zelfs, dat het "Golden Rock", gouden rots, 
werd genoemd om zijn met goederen van grote waarde vol geladen pakhuizen. 
Maar daaraan kwam met één slag een eind door het optreden van de Britse 
admiraal RODNEY en nadien is het niet meer tot welstand gekomen. 
A. S. XXl-2 . 5 
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niën hebben Curaçao en Aruba een snelle opbloei, ja een volslagen 
economische omkeer beleefd, die ook voor de overige vier eilanden 
zijn betekenis had en heeft. 

De olie-industrieën 4) hebben er van economisch weinig bedui
dende 'eilandjes in de Antillen-Zee moderne industriële centra van 
gemaakt. Daarenboven heeft Curaçao in Willemstad een voor het 
handelsverkeer tussen de drie Amerika's en Europa zéér ibelang
rijkehaven, een van de eerste der wereld 5), en ,bezit ook Aruba 
een zich krachtig ontwikkelend havenbedrijf. Een levendig lucht
verkeer ontstond. Ook toerisme ging er groeien en bloeien. Aruba's 
inwonertal heeft zich in een kwart eeuw meer dan vervijf-, dat 
van Curaçao ongeveer verdrievoudigd. 

Het vroeger als "een noodlijdende kolonie" 6) ~et vele moeder;. 
landse tonnen gouds gesteunde Rijksdeel heeft in en na de tweede 
wereldoorlog aanzienlijke geldsommen versChaft voor Nederlands 
algemene oorlogvoering, voor steun aan Nederlandse oorlogsslacht
offers en leniging van velerlei nood. 

Met het economisch welvaren is, vooral in de jaren van en 
, na de tweede wereldoorlog, een snelle wasdom in politieke activi

teit gepaard gegaan. 

2. Electoraat. De eerste vijf en twintig jaren van deze eeuw 
is de politieke strijd in het - toen nog, naar het "hoofdeiland", 
Curaçao geheten - gebiedsdeel vrijwel uitsluitend gestreden in de 
Koloniale Raad, het sedert 1865 naast de Gouverneur geplaatste 

4) Op Curaçao stichtte in 1916 de Bataafsche Petroleum Maatschappij, be
horende tot de Koninklijke Shell groep, een raffinaderij, thans van haar 
dochteronderneming de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij (C. P. 
I. M.), voor het verwerken van de in Venezuela, in het gebied van het Meer 
van Maracaibo, gewonnen ruwe aardolie. Dit grote bedrijf bouwde een eigen 
stad in Willemstad. Vele duizenden vinden er werk. Ononderbroken varen 
de tankers' aan en af. 

Op Aruba vestigde zich in 1924 de Lago on and Transport Company 
(Standard on of New Jersey). De Lago-kolonie is thans een van de grootste 
op zichzelf staande gemeenschappen van Amerikanen buiten de U.S.A. De 
verwerkingscapaciteit van het bedrijf voor ruwe olie bedraagt 350.000 
tot 400.000 barrels per dag (1 barrel = 159 liter) I Voorts vestigde zich op 
Arubli. de Arend Petroleum Maatschappij (Shell Concern) in 1927 en richtte 
er even,eenshaar installaties voor het verwerken ruwe olie op. Ook dit bedrijf 
marcheert zeer wel, maar is veel kleiner dan zijn 'Amerikaans'e broeder. 

S) De onvolprezen Kroniekschrijver van "Oost en West" (Mr ELIAS) heeft 
ons geleerd, dat het de zevende, WXLLEM VAN DE POLL, in zijn pas verschenen 
prachtige platenboek van de Antillen, zegt, dat het zelfs de vierde ter 
wereld is. 

, 6) Zo luidde de titel van het vlugschrift, waarmede het Kamerlid H. VAN 
KOL in het begin van de twintigste eeuw zijn medeleden en anderen te hulp 
riep om voor het gebiedsdeel verbetering van zijn algemene omstandigheden 
te bevorderen. 
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college, dat sinds 1901 was samengesteld uit dertien door de Kroon 
benoemde leden. Dit college verdween in 1937, toen de Wet op de 
Staatsinrichting een vertegenwoordigend lichaam bracht, de 
Staten, met wetgevende macht bekleed, bestaande uit vijftien 
leden, voor een derde door de Gouverneur benoemd en voor twee 
derden door de kiezers gekozen. 

Zelfs toen was er echter van politieke belangstelling bij hèt 
volk nog maar weinig gebleken. Op Curaçao had een vrijheidsbond 
korte tij d bestaan" doch geen sporen achtergelaten. Op de andere 
eilanden, waar de Gezaghebbers werden bijgestaan door twee 
Landraden, die tezamen met de Gezaghebber de dus genaamde 
Raad van Politie vormden, kwamen bij de rechtstreekse verkiezin
gen, waarbij de Landraden werden gekozen, slechts enkele kiezers 
ter stembus. De massa was ongeschoold, politiek onrijp. 

De eerste .verkiezingen werden gehouden met een kiezerscorps 
van 2.750 leden, t.w. 2.030 op Curaçao, bij een toenmalige bevol
king van 58.000; 550 op Aruba, dat in 1937 ongeveer 25.000 in
woners telde (van wie evenwel velen geen Nederlander waren); 
31 op Bonaire en 140 op de Bovenwindse Eilanden. 

De Staatsregeling stelde als eisen voor kiesgereehtigheid, dat 
men was Nederlands onderdaan, mannelijk, ingezetene van het 
gebiedsdeel en belastingbetaler of eigenaar van bepaalde eigen
dommen en beantwoordde aan zekere eisen van onderlegdheid, 
waarbij als minimum-inkomen gold f 1200,- per jaar en als peil 
van de capaciteit ongèveer de zevende klas u.l.o. Opmerkelijk is, 
dat destijds van de gelegenheid, te trachten door het afleggen van 
een proef het bekwaamheidskiesrecht te verwerven, slechts vijftig 
ingezetenen gebruik maakten. 

De enige behoorlijk georganiseerde partij was die van Mr 
MOISES FRUMENCIO DA COSTA GOMEZ, toen de Rooms-Katholieke. 
De eerstè verkiezingsuitslag bracht zes katholieken in de Staten 
en vier niet-katholieken. Van de tien Statenleden werden er zes 
gekozen door het kiesdistrict Curaçao, twee door het district 
Aruba, een door het district Bonaire en een door het district der 
Bovenwindse Eilanden. Deze indeling berustte niet Op het totale 
aantal inwoners, maar op de .verhouding tussen de aantallen kies.
gerechtigden. 

Ook in 1941 was het eigenlijk alleen de Rooms-Katholieke Partij, 
. die aan de verkiezingen deelnam. In de toen gekozen Staten was 
dan ook eveneens een aanzienlijke rooms-katholieke meerderheid 
aanwezig. 

Toen echter de verkiezingen van 1945 in zicht kwamen, ging 
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de situatie veranderen. Einde 1944 werd nl. opgericht de Demo
cratische Partij, die in haar program schreef "autonomie met 
handhaving van het rijksverband". Tussen deze partij en de 
Rooms-Katholieke werd een jaar later de verkiezingsstrijd ge
streden. 

Het was een heftige strijd, waarbij de democratische sprekers, 
zich onderscheidden door drieste taal en boude aanvallen op de 
persoon van de Gouverneur. Het einde was, dat de rooms-katho
lieken werden verslagen en niet meer dan vier zetels bezetten. 
Een min of meer in haast gevormde Protestantse Partij kreeg niet 
meer dan 200 stemmen .• 

Aan de nederlaag van de Rooms-Katholieke Partij was waar
schijnlijk niet vreemd, dat de "democraten" in hun vergaderingen 
het hoogste bod deden, het meest beloofden, en dat er vrij veel 
rooms..:katholieken waren, die Mr DA COSTA GOMEZ niet langer 
als leider wensten. 

Op 17 Maart 1949 werden op de Antillen de eerste algemene 
verkiezingen gehouden na het in werking treden van de Wet van 
21 Mei 1948, houdende wijziging van de Curaçaose Staatsregeling, 
S. no I 195, waarin zeer ingrijpende hervormingen waren vervat, 
als daar zijn: de instelling van een College van Algemeen Bestuur; 
de afschaffing van de benoeming van Statenleden en de invoering 
van de verkiezing van alle leden van dit college; het onttrekken 
van de landsverordeningen voor inwendige aangele~nheden aan 
de aanwijzingen des Konings; het verlenen van de bevoegdheid, 
de begroting bij landsverordening vast te stellen; de bepaling, dat 
bij landsverordening de verplichte krijgsdienst zou worden in
gesteld; de aanstelling van een vertegenwoordiger van het gebieds
deel in Nederland. Een, zo niet de, allerbelangrijkste wijziging was 
echter de overgang van een, zoals wij zagen, zeer beperkt census
en capaciteits- naar het algemeen kiesrecht voor mannen en vrou
wen. Dit, gepaard aan de overdracht van een belangrijk deel van 
de vroeger bij het 'bestuur berustende verantwoordelijkheid voor 
's lands gan~ van zaken aan door de bevolking zelf gekozen per
sonen, leidde er toe, dat de politieke status, door het A~ti11isch 
staatsdeel reeds door de wettelijke hervormingen van 1948 bereikt, 
in Caraïbische kringen als metterdaad geavanceerd is beschouwd 
geworden. 

Het totaal van de toen bij de algemene verkiezingen uitge
brachte geldige stemmen bedroeg 44.210, waarvan 30.700 op 
Curaçao, 11.107 op Aruba, 1.752 op Bonaire, 385 op Saba en 
266 op St. Eustatius, terwijl op St Maarten niet werd gestemd, 
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omdat slechts één lijst was ingediend, waarvan no 1 zonder meer 
gekozen werd geacht. 

De Staten bestonden nu uit 21 leden, allen door de bevolking 
in vrij e en algemene verkiezingen gekozen, en wel in een bij vroe
ger- vergeleken aanmerkelijk gewijzigde verhouding, t.w. 8 voor 
Aruba, 8 voor Curaçao, 2 voor Bonaire, en 1 voor elk der Boven
windse Eilanden. 

Het achttal van Curaçao was aldus samengesteld: 4 van GOMEz' 
nieuwe partij, de Nationale Volkspartij, die 13.224 stemmen ver
kreeg; 3 van de Democratische Partij, die 10.006 stemmen ver
wierf, 1 van de Katholieke Volkspartij, die 5.305 stemmen erlangde. 
De vierde partij, de Curaçaose Onafhankelijke Partij, kwam met 
2.165 stemmen niet voor een zetel in aanmerking. 
Arwba's achttal bestond uit vertegenwoordigers van 2 groepen: 

de Arubaanse Volkspartij, de lijst HENNY EMAN, waarop 6.257 
stemmen waren uitgebracht, en de Arubaanse Nationale Unie, de 
Una-lijst, die 4.799 stemmen verkreeg, zodat deze partijen achter
eenvolgens 5 en 3 zetels bezetten. 

Op Bonaire werden op drie lijsten achtereenvolgens 483, 317 
en 952 stemmen uitgebracht, op Saba op twee lijsten 104 en 284 
en op St Eustatius op 2 lijsten 169 en 97 stemmen. 

Sedert de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen op 28 
September 1950 (S. no K 419) wet werd, tellen de Staten 22 leden. 
De~e zijn in de op 21 December 1950 7) gehouden verkiezingen als 
volgt gekozen: 12 voor Curaçao, 8 voor Aruba, 1 voor Bonaire, en 
1 voor de gezamenlijke Bovenwindse Eilanden. 

Het Curaçaose twaalftal bestaat uit 4 vertegenwoordigers van 
de Democratische Partij, 2 van de Katholieke Volkspartij, 5 van 
de Nationale Volkspartij en 1 van de Curaçaose Onafhankelijke 
Partij; Aruba's achttal: 1 vertegenwoordiger van de Arubaanse 
Eenheids Partij, 1 van de Arubaanse Nationale Unie, 4 van de 
Arubaanse Volkspartij en 2 van de Patriottische Arubaanse Par
tij. Voor Bonaire en voor de Bovenwinden treedt 1 vertegenwoor
diger op. 

Het voorgaande overzicht bevestigt, dat de laatste jaren .een 
snelle groei de Antillische politieke activiteit heeft gekenmerkL 
Voor het ontstaan van een groot aantal partij groeperingen, het 
wekken van politieke belangstelling bij velen, bleek plots slechts 
weinig tij d nodig. 

7) Deze nieuwe Staten hebben de oude vervangen op 21 Februari 1951 
(K.B. van 15 Febr. 1951, no 46). 
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3. Terugblik op weg naar autonomie en decentralisatie. Wat 
was in de loop der jaren de inzet van de politieke strijd? 
Reeds in de Koloniale Raad, van het begin van deze eeuw af, ging 
het er om, zo spoedig mogelijk via een sluitende begroting tot 
autonomie te komen. Het regeringsreglement van 1865 ging al 
uit van de gedachte van de 'koloniale autonomie. Het stelde deze 
echter - nog onder zekere heperking - afhankelijk van de dek
king van de uitgaven uit de eigen inkomsten - een omstandig
heid, die'zich, met uitzondering van de jaren 1883 tot 1894, in de 
1ge eeuwen nog enkele tientallen jaren daarna niet heeft voor
gedaan. 

Terecht werd dus de autonomie, die werd nagestreefd, verwacht 
van het geldelijk van het moederland onafhankelijk worden. Men 
krijgt de indruk, dat de meeste gouverneurs van de deswege ge
voerde strijd het rechte niet hebben bègrepen en dat dit vaak ook 
het geval was ten departemente van Koloniën en in de Staten
Generaal. Telkens weer was de Regering bereid voor allerlei proef
nemingen, die Curaçao er boven op moesten helpen, veel geld be
schikbaar te stellen, maar bij na elke keer rees er verzet in de 
Koloniale Raad, die niet ten onrechte in de stij gende subsidiën 
aan de koloniale kas een verder afraken van de autonomie zag. 
Het moge de leden van deze Raad critisch hebben gemaakt in de 
behandeling van de voorstellen, als die hun werden voorgelegd, 
hun betere kennis van de plaatselijke toestanden heeft hun af
wijzend advies in vele gevallen gerechtvaardigd en de uitkomst 
heeft hen in het gelijk gesteld. 

Het regeringsreglement gaf de Kroon de bevoegdheid, alles te 
regelen wat in beginsel aan plaatselijke regeling in koloniale ver
ordening en anderszins was voorbehouden. Het was de stok achter 
de deur van een onwillige Koloniale Raad. Soms was het een 
middel om ,de Raad geheel voorbij te gaan en harde woorden 
zijn er gevallen over de Regering, die, zoals gezegd werd, steeds 
minder blijk gaf, op het oordeel van de ~aad prijs te stellen. Het 
epitheton "koloniaal" werd sindsdien dan ook bij uitstek voor de 
algemene maatregel van bestuur geschikt geacht. 

De vertegenwoordigers des Konings, de gouverneurs, waren, op 
enige uitzonderingen na, maar al te zeer geneigd tot administre
ren meer dan tot besturen, de minister van Koloniën te volgen in 
plaats van zelf initiatief te nemen. Begrijpelijk is het ,dan ook, 
dat reeds de politieke strijd dier jaren zich uitte in een: "Wij wor
den van Den Haag uit geregeerd en hebben zelf niets te 
zéggen". 
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Een goede gelegenheid om het anders te laten worden had het 
kunnen zijn, toen in 1922 het woord "kolonie" uit de Grondwet 
verdween en uitzicht werd geopend op plaatselijke beslissing in 
"inwendige aangelegenheden" en medezeggenschap ten aanzien 
van de wetgevende aI'ibeid in het moederland, waarbij het gebieds
deel was betrokken; en er bovendien kiesrecht zou komen. 

Het duurde echter tot 1937 eer de nieuwe Curaçaose Staats
regeling werd afgekondigd en zelfs toen veranderde er in de 
bestuurspractijk nog maar weinig. 

Reeds sedert jaren had nu Curaçao sluitende begrotingen en 
batig salderende rekeningen, maar nog was van een zich terug
trekken van het moederland niet veel te merken. Van de in het 
gebiedsdeel gevestigde organen, aan welke de inwendige aange
legenheden zouden worden overgelaten, bleek de Gouverneur de 
voornaamste te zijn en Curaçao zag in hem niet een eigen orgaan 
van het gebiedsdeel, maar een verlengstuk van het ministerie, 
dat de ongeWijzigde naam van Departement van Koloniën bleef 
dragen. Men slaagde er onvoldoende in, het zwaartepunt van het 
bestuur in het gebiedsdeel te leggen; getuige b.v., dat nog in een 
van de eerste jaren van de oorlog de Gouverneur in antwoord op 
een brief van de Staten over de oprichting van een leergang voor 
de onderwijzershoofdakte schreef, "dat deze quaestie een punt van 
overweging uitmaakte en bij Zijne Excellentie den Minister van 
Koloniën is voorgebracht"! 

Anders werd dit in'1942, met het optreden van Dr PIET KASTEEL 
als Gouverneur. Deze greep de kans aan, hem mede door de oor
logsomstandigheden geboden, en versterkte inderdaad het inwen
dige bestuur. Anderzijds riep echter het autocratisch karakter van 
de bijzondere positie van deze Gouverneur tijdens de ool"1og een 
critiek op, die, zoals onder de tropenzon licht geschiedt, meer dan 
eens al te overvloedig en te scherp werd. Trouwens, hoewel niet is 
gebleken, dat in die jaren gevolg is gegeven aan de wenk van de 
indertij d op Curaçao verblij vende Minister WELTER, studievereni
gingen op te richten ter politieke scholing, is men van verschil
lende zijden, in en buiten de Staten, steeds blijven voortgaan, 
levendig critiek te oefenen niet alleen op de Gouverneur maar 
ook in algemener zin op de - land en volk van Curaçao 
immers niet kennende - Nederlandse gezagsdragers. De Demo
cratische Partij had er eind 1944 haar ontstaan goeddeels aan te 
danken. 

Op 6 December 1942 hield Koningin WILHELMINA haar bekende , 
rede, die o. m. in uitzicht stelde een Rijksverband, waarin de 
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Nederlandse Antillen, als de andere delen des Rijks, "de eigen 
inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen 
kracht, doch met de wil (de deelgenoten) bij te staan", zouden 
behartigen. 

De toenmalige Voorzitter der Staten, de heer JOHN HORRIS 
SPROCKEL - bij de laatste verkiezingen in dat college tot deszelfs 
voordeel weergekeerd, als vertegenwoordiger van de Katholieke 
Volkspartij, - haalde in zijn beantwoording met instemming aan 
de koninklijke woorden over "volledig zelfbestuur en vrijheid ten 
opzichte van de eigen binnenlandse aangelegenheden, doch in be
reidheid gezamenlijk bijstand te verlenen". Gaf hij enerzijds uiting 
aan teleurstelling over de trage g~g van de uitvoering der grond
wetsherziening van 1922, anderzijds maakte Voorzitter SPROCKEL 
met lof er van gewag, dat Nederland "in tegenstelling met de 
meeste andere koloniale mogendheden de laatste decennia doel
bewust er naar streefde de bewoners van zijn vroegere koloniën 
door onderwijs en anderszins op te heffen en te bekwamen 
om geleidelijk aan het bestuur van eigen land in handen te 
nemen." 

"Een dag tevoren, 5 December 1942, was gevolg gegeven aan 
de eind 1941 door de Staten uitgesproken wens, een commissie in 
te stellen, aan welke een tweeledige taak zou worden toebedeeld, 
nI. "te waken voor de consequente doorvoering van de wijziging 
ten aanzien van de wettelij'ke regelin.gsbevoegdheid in Curaçao 
en. tot uitwerking van de bepalingen, welke betrekking hebben op 
de bestuursinrichting, waartoe de Staatsregeling den grondslag 
heeft gelegd". 

Gouverneur KASTEEL stelde nI. onder voorzitterschap van Prof. 
Mr A. S. ûPPENHEIM de "Commissie ter bestudering van staat
kundige aangelegenheden" in. Zij bracht begin 1944 een belang
rijk rapport uit, inhoudende een ontwerp "Landsverordening tot 
indeeling van Curaçao in bestuursressorten en tot instelling van 
zelfstandig bestuur in die ressorten als gevorderd door de Cura
çaosche Staatsregeling", aan te halen als "Eilandenreglement". Bij 
het ontwerp was een memorie van toelichting gevoegd, waarin 
er o. m. op wordt gewezen, dat volgens de voorgestelde regeling 
elk -eiland van het staatsdeel een afzonderlijke gemeenschap vormt, 
zulks naar - zo werd Dr DA COSTA GOMEZ geciteerd - "de 
schepping van THORBECKE, de Gemeentewet, die voor de zelf
werkzaamheid van het N ederlandsche volk zulk een krachtige 
stimulans is geweest". 

Decentralisatie van het bestuur in het Antillische gebiedsdeel en 
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wijziging van de dominante plaats, daarin tot dusver door het 
ei/;and Curaçao ingenomen, schenen dringend gewenst. De toelich
tende memorie zeide dan ook verder: "De uitzonderlijke positie 
waarin het eiland Curaçao zich bevindt zal hiermede worden 
opgeheven. Dezelfde beginselen aangaande bestuursinrichting zul
len ook voor dat eiland gelden. De Koloniale Raad moest zich 
volgens het vroegere Regeringsreglement met de aangelegenheid 
van het eiland Curaçao inlaten, thans houden de Staten zich hier
mede bezig, omdat er geen ander orgaan daarvoor aangewezen is. 
Keuren voor het eiland Curaçao worden thans bij landsverorde
ning gewijzigd en aangevuld; een op zich zelf reeds abnormale toe
stand. Bovendien moet voor wat bedoelde wijzigingen en aanvullin
gen betreft bij den toekomstigen Raad van het eiland Curaçao uit
drukkelijk de bevoegdheid berusten die te wijzigen of in te trek
ken, aangezien die Raad anders met artikel 118 lid 7 van de Cura
çaosche Staatsregeling in botsing zou komen. Ook voor de Staten 
zelf is derhalve de voorgestelde regeling van niet te onderschatten 
belang; hun onverdeelde aandacht zullen zij voortaan kunnen 
schenken ~ de ,bevolking van het gehele Staatsdeel Curaçao." 
En verder: "De plaatselijke belangen zijn in aard niet onderschei
den van de door het Centraal Bestuur van het Staatsdeel behar
tigde, maar wegens het lokaal karakter dat daaraan kleeft raken 
zij de ingezetenen meer in het bijzonder, zodat deze voor het be
zorgen en regelen er van zich aaneensluiten om eigen 'kracht aan 
te wenden en daarbij, als bestuur hebben een organisatie, ingesteld 
op de behoeften van het begrensd grondgebied, voor hetwelk zij 
bestemd is te werken." 

"Deze overwegingen die voor Nederland golden bij de totstand
koming van de Gemeentewet, zijn ten volle van toepassing op de 
ten onzent te scheppen ressorten," aldus de memorie 8). 

De Commissie-OPPENHEIM wenste aan de eilanden te geven een 
zelfstandig bestuur, in deze zin, dat dit niet alleen omvat de uit
voerende maar ook de wetgevende macht en dus de bevoegdheid, 
tot bestrijding van de huishoudelijke uitgaven eigen belastingen te 
heffen. Het bestuur van elk eiland is in het rapport van deze com
missie samengesteld uit een eilandraad, een college van gezag
hebber en landraden en een gezaghebber. Al dekken de begrippen 
elkaar niet geheel, de trits is toch zeker vergelijkbaar met die te 

8) Bij deze vergelijking van de zelfbesturen der eilanden met de Neder
landse gemeentebesturen in 1848 zij, om misverstand te vermijden, aangete
kend, dat de laatsten in werkelijkheid reeds eeuwen oud waren en de eersten 
metterdaad nog moeten worden geschapen. 
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onzent: raad, college van burgemeester en wethouders en burge
meester. 

Jammer is, dat het ontwerp van de Commissie-OPPENHEHtI niet 
tot uitvoering is kunnen worden gebraCht. Het is nu eenmaal (ook) 
in de Antillen zo, dat de autonomie der delen er door velen ten 
minste even belangrijk wordt geacht als de autonomie van het 
Staatsdeel als geheel. 'ook de jongste geschiedenis heeft dit wel 
geleerd. Later zouden ook anderen zich met deze materie bezig 
houden en constateren, dat de tijd voor decentralisatie was ver
streken, zodat een andere oplossing nodig zou zijn. Wij komen 
hierop terug bij de bespreking van de verhouding tussen Aruba 
en Curaçao. 

In 1945 benoemde de Gouverneur nog een andere commissie en 
wel een onder voorzitterschap van de ondervoorzitter van de Raad 
van Bestuur, Dr W. CH. DE LA TRY ELLIS, een van de jegens 
zijn bemind land meest verdienstelijke zonen, tot onderzoek van 
de in de Antillen levende politieke wensen, ter voorbereiding van 
de reeds enige jaren tevoren in uitzicht gestelde Rijksconferentie. 
Het verslag van deze commissie bepleit, de Staten geheel uit ge
kozen leden te laten bestaan, uitsluitend aan dit lichaam de rege
ling van alle inwendige aangelegenheden op te dragen en het deze 
regeling te doen uitvoeren in samenwerking met een aan hetzelve 
verantwoordelijk bestuur. Voorts handelt het over de plaats der 
Antillen in het Koninkrijk, de zeggenschap in de gemeenschappe
lijke belangen van de staatsdelen. 

4. Ontwikkeling na Tweede Wereldoorlog. Op 6 Juni 1946 
richtten de Staten van Curaçao een petitie aan de Koningin, waar
in zij, na betuiging van blijdschap over de in uitzicht gestelde' 
Rijksconferentie en herinnering aan de gezamenlijke oorlogs
inspanning, zeer duidelijk op de urgentie wezen van ingrijpende 
veranderingen in het verouderde bestuursstelsel. Zij noemden de 
Staatsregeling strij dig met de rechtsovertuiging der Curaçaose be
volking. Geen rekening hield die regeling met het gerechtvaar
digde verlangen naar een gekozen, echte volksvertegenwoordiging, 
aan wie de regering zou verantwoordelijk zijn. De Staatsregeling 
bevatte, naar de Staten wijders opmerkten, "zelfs de mogelijkheid 
aan de financiële autonomie van Curaçao afbreuk te doen, niet
tegenstaande het financieel vermogen van Curaçao zijn eigen huis
houding te voeren en daarbij zelfs bedragen te verstrekken voor 
de oorlogvoering en den wederopbouw van Nederland". 

Gevraagd werd overleg van de Nederlandse Regering met de 
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daartoe door de Staten benoemde commissie 9) over de wijze, waar
op aan Curaçao zulk een zelfbestuur zou worden verleend, dat 
het als een gelijkgerechtigd deel van het Koninkrijk zou kunnen 
worden beschouwd. 

Deze commissie bood op 25 Juni 1946 het historisch document 
aan Hare Majesteit aan. Op de petitie volgde een memorandum, 
houdende wijzigingen, welke de Staten reeds tijdens dat overleg 
in de Staatsregeling. wensten te zien aangebracht. Voorts verlang
den zij de benoeming, op hun voordracht, van Curaçaose adviseurs 
ibij de Nederlandse Regering, aangezien zij de overtuiging hadden, 
dat een nauwer cultureel en economisch contact tussen Nederland 
en Curaçao wenselijk was. Ook vroegen zij uitnodiging .van Cura
çaose afgevaardigden voor de commissie tot herziening van de 
Grondwet. De Staten besloten hun adres met het uitspreken van 
de innige overtuiging, dat de gebleken bereidheid tot samenwer
king zou leiden tot versteviging van de band tussen de delen van 
het Koninkrijk, en met de betuiging hunner aanhankelijkheid aan 
het Huis van Oranje. 

Krachtens hem verleende Koninklijke machtiging antwoordde 
de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr J. A. JONKMAN, op 
4 October 1946, dat overeenkomstig de reeds in de Tróonrede van 
23 Juli d. a. v. gedane toezegging ten spoedigste zou worden be
vorderd hetgeen ter bevrediging van de in de petitie tot uitdruk
king gebrachte drang naar vernieuwing der staatsinstellingen 
voorshands zonder grondwetswijziging kon geschieden. 

Gestreefd zou worden naar de uiterste ontwikkeling van de 
aanwezige wettelijke mogelijkheden, een gezonde decentralisatie 
van bestuur en wetgeving, opening van de mogelijkheid tot uit
breiding van het kiesrecht, "ook tot de grote massa dezer maat
schappij, welke nog vrijwel geheel buiten het politieke leven" 
stond. 

Voorts zouden veranderingen worden ingeleid in het systeem 
van de verhoudingen van Gouverneur en Volksvertegenwoordiging 
voor zover met art. 62 der Grondwet verenigbaar, waarmede ge~ 
paard zou gaan beperking van de inmenging van Nederlandse 
wetgevtmde organen. Ook zou worden bevorderd een meer regel
matig overleg met representanten van het gebiedsdeel. 

Door verschillende omstandigheden heeft het geduurd tot 26 
November 1947, eer aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

9) Bestaande uit de Statenleden Dr M. F. DA COSTA GoMEZ, E. JONCX
HEER, F. J. Q. KWARTSZ, W. R. PLANTZ en L. D. GERHARTS en de landraad 
van Aruba C. A. EMAN. 
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ter overweging werd aangeboden het ontwerp van wet tot wijzi
ging van de Curaçaose Staatsregeling (no. 650), dat geworden is 
de wet van 21 Mei 1948, hierboven reeds gememoreerd met de ge
wichtige wijzigingen, die zij bracht. 

Met deze wet werd een begin gemaakt van eigen overzees ver
antwoordelijk bestuur en van medezeggenschap door een volwaar
dige volksvertegenwoordiging, zulks in afwachting van een grond
wetsherziening, die vergaande staatsrechtelijke hervormingen zou 
mogelijk maken. Gelijk gezegd, werd intussen de politieke status, 
door de Antillen toen reeds bereikt, in Caraïbische kringen ge
zien .als een klaar getuigenis van sterk vooruitstrevende inzichten, 
beide in Nederland en in de West. De hoofdzaken er van waren 
de instelling van het College van Algemeen Bestuur, het kies
recht en de nieuwe samenstelling van de Staten. Het C. A. B. was 
enerzij ds een college van vertrouwensmannen van de Staten en 
anderzijds een. van medewerkers van de Gouverneur, aan deze 
verantwoordelijk. Dit tweeslachtig karakter hing samen met de 
omstandigheid, dat de wet een overgangsmaatregel was. Ontwik
keling in tweeërlei richting werd open gelaten: a. Gouverneur in 
rade (tezamen in één college regerend en . verantwoordelijkheid 
dragend) en b. onschendbare Gouverneur met verantwoordelijke 
ministers. Het zou de kant van het laatste opgaan. 

Over het kiesrecht sprak ik reeds. 
Het derde belangrijke punt was de nieuwe samenstelling van 

de Staten, met name de verhouding daarin van het aantal leden 
van de eilanden Curaçao en Aruba. Hierop kom ik in een speciaal 
kapittel terug. 

Terwijl de wijziging van de Curaçaose Staatsregeling bij de 
Tweede Kamer aanhangig was, opende de Minister-President, Dr 
L. J. M. BEEL, op 27 Januari 1948, inde vergaderzaal van de 
Eerste Kamer de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, door 
de Koningin bijeengeroepen "om in vrij overleg een nieuwe rechts
orde voor te bereiden in het bijzonder voor wat de verhouding 
tussen Suriname, Curaçao en Nederland betreft, als deel van de 
staatkundige herbouw van het gehele Koninkrijk." 

De Voorzitter der Conferentie, de minister van Overzeese Ge
biedsdelen, Mr JONKMAN, wees in zijn rede ten antwoord o. m. op 
het gedenkwaardig karakter van het jaar 1948 in de nationale 
geschiedenis: "De vrede van Münster, 300 jaar geleden, bevestigde 
niet alleen de onafhankelijkheid der Noordelijke Nederlanden, 
maar ook de banden tussen de Zeven Provinciën en Oost- en West
Indië, gedurende de 80-jarige oorlog gelegd. 



AN'l'ILIA POLITICA 77 

En in hetzelfde jaar werd op St Maarten dat schoone verdrag 
tussen de autoriteiten van het Franse en het Hollandse gedeelte 
van het eiland gesloten, dat daar de vrede door de eeuwen heen 
onverstoord heeft bewaard. 

De grondwetsherziening van 100 jaren geleden heeft niet alleen 
onze constitutionele monarchie een parlementair-democratische 
vorm gegeven, doch heeft ook, door de Staten-Generaal en het 
Nederlandse volk mede verantwoordelijk te maken voor de zaken 
overzee, de banden tussen Nederland en de beide Indiën versterkt 
en de emancipatie der volkeren overzee ingeluid. 

Aan ons de taak er toe bij te dragen het eeuwenoude Staa~ver
band te vernieuwen, aangepast aan de eisen van deze tijd, er toe 
bij te dragen voor Suriname en de Nederlandse Antillen beter 
bereikbaar te maken wat met name THORBECKE in 1848 in Neder
land heeft geschonken door de burgerij tot zelfregering te roepen, 
de publieke geest te ontplooien en er toe bij te dragen, onze landen 
inde wereld de vrede te doen dienen, zoals St Maarten ons sinds 
1648 heeft geleerd." 

Bij de opening van de Conferentie waren acht vertegenwoordi
gers Van de Antillen aanwezig; kort na de aanvang van de eerste 
openbare vergadering, op 16 Februari 1948, was er echter niet 
meer dan een viertal over t.w. de heren ALEX CURIEL, L. D. 
GERHARTS, Mr Dr M. F. DA COSTA GOMEZ en W. R. PLANTZ. Na
mens de andere vier vertegenwoordigers verklaarde Mr S. W. 
VAN DER MEER, dat de delegatie van de Nederlandse Antillen naar 
deze conferentie van de Staten de opdracht had ontvangen, daden, 
nu! te verlangen, t.w. vóór de aanvang van de conferentie. Het 
bindende mandaat van de Staten aan de delegatie hield in, van de 
Regering te verkrijgen, dat terstond d.e facto zou worden erkend: 

a. de gelijkstandigheid van de Nederlandse Antillen en Neder
land, en 

b. de bevoegdheid van het eiland Aruba zich onmiddellijk en 
geheel van de Nederlandse Antillen af te scheiden en zich te con
stitueren als een zelfstandig, gelijkgerechtigd staatsdeel, onafhan
'kelijk van de Nederlandse Antillen, deel uitmakende van het Ver
enigd Koninkrijk der Nederlanden onder de souvereiniteit van het 
Huis van Oranje. ' 

Nu over de erkenning van deze eisen verschil van inzicht bleek 
te bestaan, meenden de heren VAN DER MEER, C. A. EMAN, E. 
JONCKHEER en J. E. IRAUSQUIN zich te moeten distanciëren van 
de Conferentie. Deze houding van Staten en delegatieleden was 
weinig geschikt om het vertrouwen te versterken in de werking 

, 
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van de voorgenomen hervormingen naar democratische metho
de 10). De ernst van de toestand vond intussen in deze gang van 
zaken wel een onderstreping. 

In de derde openbare vergadering der Conferentie op 18 Maart 
1948 was de Arubaanse vertegenwoordiger der Antillen, de heer 
EMAN - HENNYZOON -weder aanwezig om een motie inzake 
Aruba voor te stellen, waarop ik terugkom. De Conferentie werd 
op die datum voor onbepaalde tij d verdaagd, na zeventien reso
luties en twee moties te hebben aangenomen, welke gebundeld in 
druk zijn verschenen 11.). Zij houden o. m. in, dat de staatkundige 
bouw van het nieuwe Koninkrijk moet worden belichaamd in een 
rijksgrondwet, waarin het terrein van gemeenschappelijke en dat 
van inwendige aangelegenheden principieel behoren te zijn afge
bakend. 

Ingevolge de derde resolutie werd een redactiecommissie inge
steld onder voorzitterschap van de president der Conferentie, Mr 
JONKMAN 12) tot het opstellen van een ontwerp-rijksgrondwet met 
inachtneming van de door de Conferentie aangenomen beginselen. 
In October 1948 kwam deze Commissie, waarvan sinds de kabinets
wisseling van de voorgaande zomer de plv. voorzitter der Conferen
tie, Mr W. H. VAN HELSDINGEN, de leiding had, met haar belang
wekkend werk gereed. Het voorontwerp, dat daarop de Centrale 
Sectie der Conferentie aan de Regering aanbood, is niet gepubli
ceerd. De Wes~Indische Conferentie kwam nog niet weer bijeen, 
hetgeen opmerkelijk is. De Regering heeft bij monde van Minister 
VAN SCHAIK verklaard, alle waardering voor het voorontwerp te 
hebben, maar het wat zwaar te vinden en te menen, dat een lichtere 
regeling de voorkeur verdient. 

Verwacht mag worden, dat. nu de nieuwe verkiezingen van 
de Staten zijn gehouden, zo spoedig mogelijk de Conferentie weder 
bij een zal worden geroepen. 

De Grondwetsherziening van 1948 opende de weg voor de Inte
rimregeling, die eind September 1950 wet werd. 

10) Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, blz. 1549/50. 
11) Staatsdrukkerij- en Uitgeverij-bedrijf, 's Gravenhage, 1948. 
12) Abusievelijk vermeldde ik in mijn: Suriname's staatkundige evolutie 

(A. R. S. Jan. '50) als voorzitter van deze commissie Prof. LoGEMANN. Het
zelfde deed M. P. GOSIRA, Algemeen Vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Antillen in Nederland, in zijn in Januari '51 verschenen brochure De staat
kundige emancipatie van de Nederlandse Antillen. De vergissing ontstond 
doordat Prof. Dr J. H. A. LoGEMANN lid was van de redactiecommissie 
en de leiding had van een kleine kern- of werkgroep daaruit, waartoe mede 
behoorden Prof. Mr E. H. s' JACOB en Mr W. C. L. VAN DER GRINTEN. 
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5. Interimregeling.. Staatsblad no K 419 bevat de wet van 
28 September 1950, houdende een Interimregeling voor de Neder
landse Antillen. Naar de bepalingen van deze wet - in werking 
getreden op 7 Februari 1951 - wordt thans het bewind in de 
Nederlandse Antillen gevoerd en worden de betrekkingen tussen 
Nederland en de Antillen geregeld, zulks in afwachting. van de 
vestiging ener nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, bestaande 
uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, op de grond
slag van de uitkomst van het reeds gepleegd en nog te plegen 
gemeen overleg, als bedoeld in het veertiende hoofdstuk der 
Grondwet. 

Volgens artikel II van deze Wet verzorgen de Nederlandse An
tillen zelf hun inwendige aangelegenheden 13). 

Omtrent de onderwerpen, die niet als inwendige aangelegen
heden zijn aan te merken, kunnen bij of krachtens de wet rege
lingen worden vastgesteld. Uitgaven ten aanzien van niet-inwen
dige aangelegenheden kunnen, indien de landsregering heeft ver
klaard daartegen bezwaar te hebben, niet ten laste van de Antillen 
worden gebracht dan bij wet, na gepleegd overleg, en voorzover 
zij strekken ten nutte van de Antillen en in overeenstemming zijn 
met hun draagkracht. De eerste, titel van de Interimregeling be-

U) Geen inwendige aangelegenheden zijn: 
a. al hetgeen betreft het handhaven van de onafhankelijkheid en de 

verdediging van het Koninkrijk en de verzekering van de waarborgen als 
bedoeld in artikel 208 van de Grondwet; 

b. al hetgeen betreft de verdragen en andere overeenkomsten met vreemde 
mogendheden en internationale organisaties en de uit het volkenrecht voort
vloeiende rechten en verplichtingen in het algemeen; 

e. de regeling van het auteursrecht en de industriële eigendom; 
d. de regeling op het stuk van maten en gewichten; 
e. het stellen van algemene voorwaarden voor de uitgifte van zeebrieven; 
,. al hetgeen betreft de luchtvaart, met uitzondering van het verlenen 

van vergunningen tot de exploitatie van binnenlandse luchtlijnen; 
g. de bevordering van de culturele en sociale betrekkingen tussen Neder

land, Suriname en de Nederlandse Antillen; 
h. het toezicht op de algemene voorwaarden betreffende de toelating, ves-

i tiging en uitzetting van Nederlanders. Dit toezicht zal worden uitgeoefend met 
inachtneming van de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen zodanige rege
lingen te treffen als nodig zijn ter bescherming van het algemeen belang van 
dat land; 

i. de bevordering van doelmatige economische en financiële betrekkingen 
tussen Nederland en de Nederlandse Antillen; 

i. het overleg omtrent vraagstukken van internationaal karakter inzake 
munt- en geldwezen, bank -en deviezenpolitiek ; 

Ic. het toezicht op het internationaal en interregionaal verkeer; 
l. de bevordering van de economische weerbaarheid door onderlinge hulp 

en bijstand van Nederland en de Nederlandse Antillen - waaronder begre
pen het bevorderen, dat wettelijke regelingen ten aanzien van beroeps- en 
bedrijfsuitoefening voor Nederlanders geleidelijk gelden - met inachtneming 
van de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen zodanige regelingen te treffen 
als nodig zijn ter bescherming van het algemeen belang van dat land. 
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sluit met de bepaling, dat de regeling of nadere regeling van niet
inwendige aangelegenheden bij of krachtens de wet kan worden 
opgedragen of overgelaten aan Antilliaanse landsorganen. 

De tweede titel behelst de Landsregeling van de Nederlandse 
Antillen 14) d. w. z. de Curaçaose Staatsregeling, op tal van punten 
gewijzigd en aangevuld. De Landsregeling is hiermede in de plaats 
van de Staatsregeling getreden. 

Het bij de wijziging van de Staatsregeling ingestelde College 
van Algemeen Bestuur noemt de Landsregeling eigenaardig "Rege
ringsraad". Deze bestaat uit ten hoogste zeven personen, tenzij bij 
landsverordening anders wordt bepaald. Hij kiest zijn voorzitter 
uit zijn midden. De leden van de Regeringsraad worden na over
leg met de Staten, de Raad van Advies (een soort van Raad van 
State) gehoord, benoemd door de Gouverneur. De verantwoorde
lijkheid van de leden van de Regeringsraad wordt geregeld bij 
landsverordening. Zij moeten de leeftijd van dertig jaren hebben 
vervuld, de staat van Nederlander bezitten en niet uitgesloten zijn 
van verkiesbaarheid tot lid der Staten. 

Het algemeen bestuur wordt thans uitgeoefend, de landsrege
ring van de Antillen wordt thans gevormd door de Gouverneur 
en de aan de Staten verantwoordelijke Regeringsraad. Indien de 
Gouverneur een vergadering van de Regeringsraad bijwoont, treedt 
hij op als voorzitter; hij heeft dan een raadgevende stem. 

Ten aanzien van de verzorging van de inwendige aangelegen
heden treedt de Gouverneur op als hoofd van de landsregering, 
Tussen de 'Gouverneur en de leden van de Regeringsraad is een 
gelijksoortige verhouding gedacht als die tussen de Koning en de 
Ministers in Nederland. 

Aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk worden al
leen ten aanzien van koninkrijksbelangen bevoegdheden toege
kend. Slechts voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden zal 
hij voortaan 's Konings aanwijzingen hebben in acht te nemen. 
Het zijn: de afkondiging, de' uitvoering en de zorg voor de na
leving van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ver
dragen, zomede schorsing van landsverordeningen wegens strij d 
met een hogere voorziening (wet, algemene maatregel van be
stuur, verdrag of andere overeenkomst met vreemde mogendheid 
of internationale organisatie) of met het algemeen belang van 
het Konin'krijk. De landsorganen en landsdienaren staan de Gouver-

14) Afzonderlijk en volledig gepubliceerd bij K.B. van 4 November 1950, 
S. no K 489, ter bekendmaking van de tekst der Landsregeling van de Neder
landse Antillen. 
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neur ten dienste bij de uitoefening van de hem te dezen toegekende 
bevoegdheden. 

Wat de verordenende autonome bevoegdheid betreft, is in de 
Landsregeling de onbeperkte bevoegdheid tot ingrijpen, welke 
,volgens art. 63 der Grondwet aan de wetgever toekomt, aan deze 
ontnomen. Alle inwendige aangelegenheden zullen worden geregeld 
bij landsverordening. De zgn. conflictenregeling - d.w.z. de rege
ling van de artikelen 110 en 111 van de Curaçaose Staatsregeling, 
inhoudende o.m. de mogelijkheid van regeling bij algemene maat
regel van bestuur in gevallen, waarin tussen de Staten en de 
Gouverneur geen overeenstemming werd verkregen over een ont
werp-Iandsverordening, waarbij in belangrijke mate Nederland, 
Indonesië of de Antillen waren betrokken, of waarin de Staten 
in gebreke bleven mede te delen of zij zulk een 'ontwerp goed
keurden en dringende omstandigheden een onverwijlde voorzi~ 
ning nodig maakten - is komen te vervallen. 

Alleen de in de Landsregeling met name genoemde onderwerpen, 
welke de belangen van het Koninkrij'k raken, worden bij wet of 
algemene maatregel van bestuur geregeld. Zo zijn de volgende 
onderwerpen aan de wet ter regeling voorbehouden: de Lands
regeling zelf, het Nederlanderschap, vernietiging van een lands
verordening, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Gou
verneur, goedkeuring en verdragen en de onderwerpen, genoemd in 
artikel Il. Bij deze zaken blijft dus bemoeiing van de Nederlandse 
Regering en van de Staten-Generaal vereist. 

De Staten der Antillen zijn, gelijk in ander verband reeds bleek, 
samengesteld uit 22 leden, in vrije en geheime verkiezingen recht
streeks door de kiezers gekozen. Kiesgerechtigd zijn alle ingezete
nen, die Nederlander zijn en de ouderdom van 23 jaren hebben 
vervuld. 

Elk eilandgebied 15) vormt een kieskring. In de eilandgebieden, 
welke meer dan één lid verkiezen, geschiedt de verkiezing op de 
grondslag van evenredige vertegenwoordiging. 

Omtrent de samer/lWerking tussen Nederland en de Antillen 

UI) Volgens art. 1 van de Landsregeling wordt het grondgebied van de 
Nederlandse Antillen gevormd door de volgende eilandgebieden: 

G. het eilandgebied Aruba, omvattende het eiland Aruba; 
b. het eilandgebied Bonaire, omvattende de eilanden Bonaire en Klein

Bonaire; 
c. het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden, omvattende de eilanden Sa

ba, Sint Eustatius en Sint Maarten, voor zoveel het Nederlandse gedeelte 
betreft; 

cl. het eilandgebied Curaçao, omvattende de eilanden Curaçao en Klein
Curaçao. 
A, S, XXI-i 6 
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bevat titel III van de Interimregeling ,- artt. IV tlm XIV -
een aantal bepalingen, o. a. betreffende de door de landsregering 
benoemde Algemene Vertegenwoordiger, die in de gelegenheid 
wordt gesteld deel te nemen in het ministerieel overleg over de 
zaken, waarbij de Antillen zijn betrokken 16). Voorts over de door 
de Koningin te benoemen Staatsraad in buitengewone dienst voor 
de Antillische zaken; de advisering door de landsregering nopens 
ontwerpen van voor de Antillen verbindende wetten, algemene 
maatregelen van bestuur, verdragen en andere internationale over
eenkomsten; de mondelinge voorlichting door gedelegeerden der 
Antillen in de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Jarenlang had "autonomie" op de Antillen klank en kracht van 
een toverwoord, eerst in de Koloniale Raad. daarna in de Staten, 
later ook er buiten. En nu heeft de Interimregeling de autonomie 
gebracht! Het is nog wel een voorlopige regeling - de definitieve 
zal eerst in het kader van de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk 
tot stand komen -. maar niemand zal haar betekenis ontkennen 
als brengster de facto van een zelfstandige staatkundige status 
voor het Antillische deel des Rijks. Bovendien brengt zij een begin 
van zeer gewenste samenwerking in de gemeenschappelijke be
langen van de Rijksdelen. 

En toch, het enthousiasme, dat verwacht had mogen worden, 
is haar niet te beurt gevallen. De demper is er op gezet door de 
gerezen interne moeilijkheden over de verdeling van de zetels 
in de Staten, met name tussen Curaçao en Aruba. 

6. Aruba-Curagao. Zoals de Antillen voor de Nederlandse 
natie en cultuurgemeenschap veel belangrijker zijn dan in cijfers 
van economie en demo- en geografie is uit te drukken, zijn de' 
staatkundige problemen in dat Staatsdeel veel gewichtiger dan 
m~thematiek en statistiek kunnen doen bevroeden. 

Toen, meer dan anderhalve 'eeuw geleden, de Amerikanen hun 
onafhankelijkheid verkregen, was een van de grote moeilijkheden, 
welke zij hadden op te lossen, de verhouding van de deelstaten tot 
het geheel. De grote staten achtten paritaire vertegenwoordiging 
en de kleine staten aan het bevolkingscijfer evenredige vertegen
woordiging onbillijk. Te midden van de moeite en strijd dier dagen 
werd op voorstel van FRANKLIN -besloten. alle vergaderingen te 

16) Vgl. voor nl!.dere gegevens omtrent de Algemene Vertegenwoordiger: 
GORSIRA, t. a. p., blz. 13 v.v. 
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doen beginnen met gebed, om een sfeer te scheppen, waarin men 
betertot het oplossen van de moeilijkheden in staat zou zijn. 

Het systeem, waartoe men gekomen is, is dat van de verschil
lende vertegenwoordiging in Kamer van Afgevaardigden en 
Senaat. De laatste is samengesteld uit twee senatoren voor elke 
staat en de eerste uit afgevaardigden, wier aantal varieert met 
de bevolking, met dien verstande, dat elke staat ten minste één 
afgevaardigde aanwijst; en voorts is er een zeer grote mate van 
autonomie der delen, "gedeelde souvereiniteit". 

De Nederlandse Antillen beslaan ongeveer een tienduizendste 
deel van de oppervlakte, welke de Verenigde Staten in de wereld 
innemen en hun bevolking vormt niet meer dan een duizendste 
gedeelte van die van de grote Amerikaanse republiek, maar dit 
verhindert niet, dat er naar het wezen een parallel is te zien tus
sen de huidige Antillische moeilijkheden en die van Amerika 
indertijd. 

Er is ook hier die spanning tussen de eisen van het geheel en 
die van de delen, ook hier dat verschil van inzicht tussen grotere 
en kleinere delen. 

Vooral Aruba, als Curaçao glanzend van oliewelvaart, ten volle 
in staat zich te 'bedruipen, heeft reeds lang administratieve en 
financiële onafhankelij'kheid gewenst. Een begrijpelijk en gerecht
vaardigd verlangen ! 

De positie van het eiland Curaçao in het geheel van het Staats
deel heeft menigmaal andere eilanden geïrriteerd. Van 1634 af 
is de zetel van het :bestuur op Curaçao gevestigd geweest en het 
gebiedsdeel heeft tot 1948 de naam van dat eiland gedragen. Door 
de jaren heen is Curaçao het hoofdeiland genoemd. In 1865 bij de 
behandeling van het ontwerp-gewijzigd Regeringsreglement wees 
de minister van Koloniën er niet voor niets op, dat de Regering 
er voor had te waken, dat Curaçao geen onderhorigheden van 
de andere eilanden maakte. 

Een dertig jaar geleden moesten alle zes eilanden nog door het 
moederland worden gesteund. In de vorige eeuw is het enkele keren 
voorgekomen, dat er een sluitende begroting was en het verhaal 
gaat, dat... dit kwam door goudmijnen en phosphaat-onder
nemingen op Aruba 17)! 

Met de omkeer, die de olieraffinaderijen voor beide eilanden 
- voor Aruba wel is waar wat later dan voor Curaçao - brach
ten, zijn de tegenstellingen en gevoeligheden zich gaan toespitsen. 

17) DE LA TRY ELLIS in de 2de openbare vergadering van de W. I. Ronde
tafelconferentie op 17 Februari 1948, Handelingen dier Conferentie, blz. 43. 
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. Vooral na de oorlog is de strijd zeer verscherpt. 
De leuzen: "Aruba één met Nederland", maar "Los van Curaçao 

door totale afscheiding". "Weg met de rem van Aruba's ontwikke
ling", "Eigen territoir, eigen bestuur", "Aruba zelfstandige status 
binnen nieuwe rechtsorde Koninkrijk", zijn gebleken niet enkel 
motto's voor verkiezingsvergaderingen te zijn, maar wel terdege 
ook cris de coeur van vele telgen van het stralend Aruba, "perIa 
del Caribe", zoals hun warme hart het gaarne noemt. 

Het dreigend parool "separacion - liberacion" 18) werd steeds 
luider gehoord; zelfs werd er een duidelijk sprekend insigne van 
gemaakt, waarmede de meest enthousiasten gaarne zich de borst 
versierden. Excessief steunde in 1948 de Curaçaose Democratische 
Partij de Arubanen o. a. door het optreden van haar vertegen
woordigers in de Statendelegatie ter Westindische Rondetafel
conferentie. Meer beheerste en doelmatige tegemoetkoming onder
vond Aruba, toen op 18 Maart 1948 deze Conferentie de volgende 
door de vertegenwoordiger van de Arubaanse bevolking, EMAN, 

met steun van GOMEZ (Curaçao), BUISKOOL (Suriname) en JOEKES 

(Nederland) ingediende motie aannam: 
"De Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao: 
kennis genomen hebbende van de wens, door de ter conferentie 

aanwezige afgevaardigde van de bevolking van Aruba naar voren 
gebracht, om aan dat eiland bij de instelling van ee~ nieuwe rechts
orde voor het Koninkrijk een afzonderlijke status te verlenen, ten
einde op staatkundig, economisch en cultureel gebied aan de be
volking van het eiland bevrediging te schenken; 

van oordeel, dat in beginsel een dergelijke wens geëerbiedigd 
dient te worden, doch dat de conferentie niet beschikt over vol;.. 
doende gegevens van staatkundige, financiële, economische en 
sociale aard om zich uit te spreken over de mate waarin en de 
wijze waarop deze wen'S verwezenlijkt kan worden; 

acht het gewenst, dat zodanige. gegevens door een daartoe in te 
stellen commissie, bestaande uit inwoners van Aruba enerzijds en 
inwoners van de andere eilanden van het staatsdeel Curaçao 
anderzijds, zomede uit een of meer Nederlanders uit Nederland, 
op korte termijn worden verzameld en in een rapport worden ver
werkt; 

geeft de Nederlandse Regering in overweging, tot benoeming 
van zodanige commissie over te gaan, aan welke commissie ware 
op tè dragen terzake een rapport aan de Regering uit te brengen 

18) "Scheiding-bevrijding". Bedoeld is afscheiding van Curaçao (en de 
overige Ned. Antillen), niet van Nederland. 
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en dit rapport ter kennis te brengen van de conferentie· of van 
een harer organen." 

De Regering" gaf aan deze motie gevolg. Bij Koninklijk besluit 
van 14 Juni 1948, no 29, werd een commissie ingesteld om gegevens 
te verzamelen van staatkundige, financiële, economische en sociale 
aard en de Conferentie en de Regering van raad te dienen over een 
nieuwe rechtsorde voor Aruba en zijn plaats binnen de staatkun
dige structuur van het Koninkrijk. 

De Commissie Aruba-Curaçao 19), naar haar voorzitter ook de 
Commissie-VAN POELJE genoemd, kreeg aldus een probleem te 
verwerken, dat toen zeer moeilijk oplosbaar werd geacht. Ofschoon 
breed samengseteld 20), heeft zij met spoed een ontwerp gereed 
gemaakt van een Landsgrondwet voor de Antillen, dat zij heeft 
doen vergezeld gaan van een algemeen rapport, een toelichting 
bij de artikelèn van het ontwerp, de notulen van de vergaderingen 
van haar en haar subcommissies, nóta's inzake de overheidsfinan
ciën, staatkundige en sociale vraagstukken, onderwij s en culturele 
zaken, justitie en politie. 

Onder de grondlijnen voor een nieuwe regeling van het Antil
lische staatsbestel, waartoe de Commissie concludeerde, stelde zij 
voorop: 

a. zelfstandigheid van, elk eiland der Nederlandse Antillen, 
waarop zij deed volgen: 

19) Tot lid en voorzitter van de Commissie werd bij het vermeld Koninklijk 
besluit benoemd: 

Prof. Dr G. A. VAN POELJE, lid van de Raad van State; 
tot leden: 
uit Nederland Mr J. VAN ANDEL GZN, tevens algemeen secretaris, Mr 

L. P. M. LoEFF en Mr Dr D. SIMONS, 
uit het Staatsdeel Curaçao als bewoners van het eiland Aruba J.E. M. 

ARENDS, J. R. ARENDS, R. J. BEAUJON, J. H. A. EMAN, Dr P. HENRIQUEZ, 
L. A. C. LACLE, A. E. 'YEVER, . 

als bewoners van het eiland Curaçao J. A. CORREA, A. CURIEL, Mr Dr 
M. F. DA COSTA GOMEZ, Dr W. CH. DE LA TRY ELLIS, C. W. J. JONCKHEER, 
W. F. G. MENSING, 

als bewoner v.an het eiland Bonaire C. E. B. HELLMUND, 
voor de Bovenwindse eilanden W. R. PLANTz; 
tot secretarissen werden benoemd: L. C. M. KERsTENs en H. A. HESSLING. 
Krachtens bij Koninklijk besluit verleende bevoegdheid werd bij ministe-

riële beschikking van 29 Juni 1948, 7e Afdeling No 14, benoemd de heer 
C. H. G. EMAN te Oranjestad (Aruba). 

20) GoRSIRA, t. a. p. blz. 29, meent, dat "het mag worden betreurd, dat de 
regering destijds in de commissie-VAN POELJE niet alle Antilliaanse partijen 
heeft opgenomen". In het midden gelaten, of een nóg bredere samenstelling 
de practische werkzaamheid der commissie zou hebben gebaat, zij er op 
gewezen, dat de commissie op de verschillende eilanden alle organisaties en 
personen, die dat wensten, de gelegenheid heeft geboden haar hun inzichten 
mondeling enlof schriftelijk kenbaar te maken. 
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b. samenwerking in geordend verband, waar de belangen van 
de eilanden dit vereisen, en 

c. verbondenheid met Nederland in het kader van het zich ont
wikkelende nieuwe Koninkrijk. 

De Commissie heeft zich in haar ontwerp, hoewel ingericht als 
het ontwerp voor een landsgrondwet, in de zin van een der reso
lutiesvan de Rondetafelconferentie, in hoofdzaak beperkt tot de 
artikelen, welke de zelfstandigheid van de eiln,ndgebiedJen regelen. 
Omtrent de inrichting van het bestuur voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke beln,ngen heeft zij zich in enige artikelen 
slechts in zo verre uitgesproken, als die inrichting een nood
zakelijk complement mocht heten van de regeling van de zelfstan
digheid 21). Zo heeft zij b.v. doen blijken, dat haars inziens het 
karakter van samenwerking van zelfstandige gebieden tot uiting 
zou kunnen komen in samenstelling en bevoegdheid van een lichaam 
als een "Federale Raad" der Nederlandse Anti'len. 

De Regering heeft in 1950 in haar Memorie van Antwoord om
trent het ontwerp-Interimregeling aan de Eerste Kamer medege
deeld, dat in haar ontwerp-Eilandenregeling, "voor zover de ge
wijzigde omstandigheden dit toelieten", de hoofdbeginselen van het 
rapport der Commissie zo getrouw mogelijk zijn uitgewerkt. 
Naar ons voorkomt, zal dit de Antillische samenleving ten goede 
kunnen komen .. De wij ze, waarop de Commissie haar taak heeft 
vervuld, heeft op Aruba een grote mate van bevrediging gewekt 
en ook op de andere eilanden zijn de beginselen van haar project 
gunstig beoordeeld. 

Volgens art. 118 van de in de Interimregeling opgenomen Lands
regeling van de Nederlandse Antillen wordt bij Eilandenregeling, 
vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur, aan de eiland
gebieden zelfstandigheid verleend ten aanzien van de verzorging 
van eigen aangelegenheden. 

21) In het ontwerp is uitdrukkelijk opgenomen de mededeling, dat de af
deling van de gemeenschappelijke belangen der eilanden in beginsel buiten 
de opdracht van de Commissie lag en dat deze slechts werd opgenomen om 
te doen zien, hoe de ontworpen regeling van de zelfstandigheid der eilanden 
zou zijn af te ronden. Minder juist is dan ook de opmerking van de heer 
GoRSIRA, t. a. p. blz. 33, dat de commissie een bepaalde moeilijkheid uit de weg 
is gegaan. Zij zou buiten haar opdracht zijn getreden met een plan van de 
gehele bestuursorganisatie van de Ned. Antillen uit te werken. Zij had haar 
beperkte taak te vervullen in het licht van de besluiten der Conferentie 
Nederland-Su~ame-Antillen, en met de wetenschap, dat het in de bedoeling 
lag zo spoedig mogelijk een nieuwe conferentie te houden, die het werk van 
de eerste voltooien zou. 

Indien de Commissie ware betrokken in de oplossing van andere vragen 
dan die welke haar waren voorgelegd, zou zij dat vermoedelijk niet hebben 
afgewezen. Maar dat is niet geschied. 
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Artikel 119 der Landsregeling bepaalt, dat uit kracht van een 
eilandsverordening overeenkomstig bij de Eilandenregeling te stel
len regelen belastingen en retributies kunnen worden geheven en 
dat de opbrengsten daarvan, volgens bij de Eilandenregeling te 
stellen regelen, worden overgedragen aan de besturen der eiland
gebieden, voor zover de opbrengst geacht moet worden uit het be
trokken eilandgebied afkomstig te zijn, met dien verstande, dat 
ten aanzien van bepaalde belastingen en retributies bij de Eilan
denregeling een andere regeling kan worden getroffen. 

Hoewel de gehele materie van de Eilandenregeling bij uitstek 
een interne aangelegenheid van de Antillen is en deze derhalve zo
veel mogelijk aan de locale organen ter regeling moet worden over
gelaten, leidde de in het bijzonder door Aruba bekend gemaakte 
wens om de constructie van zijn bestuur en de begrenzing van zijn 
bevoegdheden niet over te laten aan de wisselende politieke inzich
ten der Staten, tot de bepaling van de vaststelling bij algemene 
maatregel van bestuur. 

Met deze mededelingen moge, wat de Eilandenregeling betreft, 
worden volstaan, nu zij nog niet is tot stand gekomen, al bevat de 
Landsregeling er ook voor het overige nog belangrijke bepalin
gen over. 

Indien de inhoud van de Eilandenregeling reeds bij de behan
deling van het ontwerp-Interimregeling had kunnen zijn gekend, 
zou die behandeling vermoedelijk vlotter zijn verlopen. Dit zou 
temeer het geval zijn geweest, indien de Regering tevens had nage
laten, in de Interimregeling in te lassen de wijziging van de ver
deling der zetels in de Staten der Antillen, die thans op Aruba 
veel ontstemming en . op de Bovenwinden teleurstelling heeft ge
wekt en het de Eerste Kamer allerminst gemakkelijk heeft ge
maakt,' de op zichzelf algemeen. gewaardeerde Interimregeling te. 
aanvaarden. 

Waren sinds 1937 van de 10 Statenleden er 6 gekozen door 
Curaçao en 2 door Aruba, in 1949 werden van de 21 leden der 
Staten er 8 door Curaçao en 8 door Aruba aangewezen. Deze op
merkelijke verandering van verhouding - Aruba had nog niet de 
helft van het aantal stemmen van Curaçao - was door de Staten' 
zelf voorgesteld. In het voorontwerp tot wijziging van de Staats
regeling sloeg in 1947 de Regering voor: 11 voor Curaçao en 7 
voor Aruba. Hierop gaven de Staten te kennen, er zeer teleur
gesteld over te zijn, dat hun voorstel van 8-8 niet was overge
nomen, o. á. opmerkend: "De belangrijkheid der eilanden Aruba 
en Curaçao is toch in verhouding even groot, zodat een ongelijke 
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vertegenwoordiging beslist ongewenst is. Het afvaardigen van 
11 leden door het eiland Curaçao doet dit eiland altijd de meer
derheid behouden". Een minderheid der Staten achtte het juister 
aan Curaçao en Aruba een gezamenlijk aantal (18) zetels ter be
schikking te stellen en deze onderling te doen verdelen naar even
redigheid van het aantal stemgerechtigden dan wel van het aantal 
uitgebràchte stemmen. Een der leden wilde eenzelfde gezamenlijk 
aantal aan Aruba en Curaçao toewijzen, doch daarvan er 6 aan 
beiden garanderen en het overige zestal naar evenredigheid van 
het aantal stemgerechtigden of uitgebrachte stemmen doen ver
delen. 

De Regering nam het voorstel van de Staten over, de beide 
Kamers der Staten-Generaal aanvaardden het, het werd in 1948 
wet. Zo brachten de verkiezingen van '49 naast 8 Curaçaonaars 
8 Arubanen in de Staten der Antillen. Het spreekt vanzelf, dat, 
toen reeds in '50 de Regering in de Interimregeling deze verhou
ding in 12-8 wilde gewijzigd zien, de Arubanen fel opponeerden. 

Sinds dit streven der Regering bekend werd, hebben de vast
houdende Arubanen - de Friezen der Antillen, naar zij zelf niet 
zonder trots soms zeggen - inderdaad geen gelegenheid voorbij 
laten gaan om in vergadering, krant en telegram hun goed recht 
te verdedigen. Aruba 'YItUL8t. nooit meer onder Curaçao! Dit is de 
kern van de zaak. Daarin hebben zij op zichzelf schoon gelijk. 
Indien nu tegelijk met de Interimregeling de Eilandenregeling-. 
die immers de autonomie, de zelfstandigheid der eilanden binnen 
het autonome gehèel der Antillen nader moet bepalen - had kun
nen tot stand komen, zou de kwestie van de zetelverdeling vanzelf 
als van minder belang op de achtergrond zijn geraakt. Maar bij 
het voorshands nog ontbreken' van waarborgen nopens de inhoud 
van de Eilandenregeling bleef de zetelverdeling voor de Aru
banen uiteraard op het belangrijkheidsniveau van 1948. Hiervoor 
had o. i. de Regering meer begrip kunnen tonen. 

Nimmer heeft Nederland - dit mag ook wel eens gezegd - de 
zes Antillische eilanden uit ei~en baat, tot eigen voordeel ge
ëxploiteerd. In 1901 werd art. 169 Regeringsreglement ~epaalde
lijk gewijzigd met het oogmerk, de mogelijkheid af te snijden, dat 
ooit een batig saldo van de Curaçaose jaarrekening ten voordele 
van het moederland zou komen. Dat was 25 jaar voordat van zo'n 
batig saldo sprake zou zijn! 

Wat het materiële ,betreft, heeft Nederland alles gedaan wat 
de hand te doen vond. Maar ·psychologisch heeft het zich, gelijk 
wij reeds eerder constateerden, nog al eens vergist. 
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Het is merkwaardig, dat zelfs een staatsman als Mr VAN SCHAlK, 
die, wat Nederland en Nederlands interne politiek betreft, "nourri 
dans Ie Sérail, en connait les détours" 22), de indruk heeft doen 
post vatten, dat hier zijnerzijds de betekenis van bepaalde overzese 
strevingen wel enigermate is onderschat. De ernst van Aruba's 
protest mocht o.i. niet worden geminimaliseerd met de klacht, dat 
de Arubanen boven een zuiver negatief verzet niet uitkwamen, 
hun· telegrammen, bij drie kwart waarvan de heer HENNY EMAN 
was betrokken, geen nieuwe elementen bevatten en dat één tele
gram de tot een soort obsessie geworden vrees voor interne kolo
niale verhoudingen. uitdrukte 23). 

De voorzitter van de R.K. Eerste Kamer-fractie, Mr KROPMAN 
zeide daarvan: "Mijnheer de Voorzitter, u houde het mij ten goede, 
maar ik vind deze appreciatie van de Regering niet gelukkig, 
integendeel, hoogst ongelukkig; ik geloof, dat de Regering deze 
telegrammen niet gelezen heeft met inachtneming van wat er. 
op Aruba leeft, en zich te weinig de mentaliteit der Arubanen 
gerealiseerd heeft." 

En de oud-Minister Mr JONKMAN, wiens rede 24) de eerstge
noemde spreker "grotendeels met instemming" had gevolgd, 
meende - als altij d zéér wel gedocumenteerd -, "dat het in de 
lijn van het beleid bepaaldelijk éenernstige vergissing van de 
Regering is geweest, dat zij in deze interimregeling, waarop de 
Antillen volkomen recht hebben, nog ingelast heeft deze wijzi-
ging van de zetelverdeling." , 

De antirevolutionaire spreker, de heer' ALGRA, was van oordeel, 
dat er een tekort aan geduld is geweest, dat men de zaak had 
moeten laten ,betij en, in elk geval eerst de Eilandenregeling had 
moeten invoeren. "Deze wijziging is te geforceerd; zij heeft niet 
plaats op het juiste tijdstip en is psychologisch fout" 25). 

22) opgevoed in het Sérail (sultanspaleis) er alle gangen kent, er door en 
door mee bekend is. 

23) Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in zake de Interimrege
ling, blz. 4. 

24) Deze instructieve rede behandelt verschillende punten, belangrijk 
genoeg voor verdere overdenking, mede met het oog op de eerlang tot stand 
te brengen nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk. Het bestek van dit opstel 
gedoogt echter niet, er nu op in te gaan. Dit is eveneens het geval ten aan
zien van enige andere momenten in de uitvoerige en indringende schriftelijke 
en . mondelinge behandeling van het ontwerp-interimregeling in de Eerste 
Kamer, daaronder begrepen de op 17 Juli 1950 door haar Commissie van 
Voorbereiding voor de behandeling van het genoemde ontwerp, in presentie 
van de Voorzitter der Kamer, met de delegatie van de Staten der Antillen, 
bedoeld in hun adres van 31 Maart 1950, gevoerde bespreking. 

25) Handelingen Eerste Kamer, 1950-1951, resp. blzz. 39, 34, en 41. 
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De argumentatie der Regering was niet sterk. Zeker -, dat een 
ideale zetelverdeling niet mogelijk is, weten wij wel, dat Curaçao 
relatief veel groter is dan Aruba en naar evenredigheidsbeginsel 
voor meer zetels in de Staten in aanmerking komt eveneens, dat 
er op Curaçao klachten over de huidige zetelverdeling werden ge-
hoord insgelijks. ' 

Maar dat het stroeve werken van de Staten daaraan te wijten 
zou zijn, geloven wij niet en evenmin, dat iemand de te 1Jerwackten 
Eilandenregeling reeds voor een gelderuk regeling zou willen 
aanzien. 

Vooral op deze twee punten is er o. i. van een vergissing sprake. 
Wat het eerste betreft, de Staten moeten inderdaad nog veel leren. 
Allicht! "Le fruit de l'expérience ne mûrit pas sur de jeunes 
rameaux 26). Bovendien, om nog eens zo'n wereldwijze Fransman 
in de arm te nemen, "il faut que jeunesse se passe" 27). Dit hebben 
zekere Statenleden zich dan ook kennelijk meer dan eens ver
oorloofd. 

Laat ons - tussen haakjes - in Nederland echter niet ver
geten, dat men ook nooit te oud wordt om te leren ! 

Maar die stroefheid in het werk der Staten lag niet aan de 
zetelverdeling. Zelfs de Curaçaose K.V.P., die begonnen is met het 
aanblazen van het vuurtje van de onrechtvaardigheid van de zetel
verhouding - en die vervolgens de Democraten, die nota 
bene in 1948 zo excessief de Arubanen steunden, als haar con
currenten op dit politieke pad mocht aantreffen - verklaarde uit
drukkelijk, dat ge~n enkel voorbeeld bekend is, dat alle Curaçaose 
leden tegenover alle andere leden stonden en dat de nog jonge ge
schiedenis reeds nu aanwijzing geeft, dat zulk een tegenstelling 
uiterst zeldzaam zou kunnen voorkomen. Stagneerde de zaak, dan 
kwam dit veelal door het optreden van een coalitie van Arubanen 
en Curaçaonaars en/ of vertegenwoordigers van andere eilanden. 
En dit behoeft door een gewijzigde zetelverdeling niet anders te 
worden. 

Ten aanzien van het tweede punt, de Eilandenregeling, onder
schrijven wij het door De Arubaansche Courant 28) vertolkte stand
punt, dat de toelichting van de Regering bij de voorgestelde ge
wijzigde zetelverdeling slordig en tegenstrijdig was. Men kan 
inderdaad niet tegelijkertijd de totstandkoming van de Eilanden-

26) De vrucht van de ondervinding rijpt niet aan jonge takken. 
27) Jeugd moet uitvieren. 
28) d.d. 2 September 1950. 
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regeling afwachten en constateren, dat zij reeds tot stand ge
komen is. 

Die Eilandenregeling had er ook o. i. moeten zijn, vóórdat over 
een wijziging van de zetelverdeling was te spreken. De Staten 
hebben in 1947/8 de steun van de Arubanen verworven bij de 
pogingen om de verlangde autonomie voor het gebiedsdeel van 
Nederland te verkrijgen door de zetelverhouding 8-8 voor te stel
len en daaraan vast te houden. Dit was de prijs, die Aruba betaald 
kreeg voor het laten varen van zijn separacion-actie. Van Aruba 
was redelijkerwijs niet te verlangen, dat het milder tegenover een 
op zichzelf misschien niet geheel ongerechtvaardigde wijziging dier 
zetelverdeling kwam te staan, wanneer het Riet zwart op wit de 
garantie had van zijn interne autonomie, het punt, waarom staat
kundig voor Aruba het laatste decennium alles heeft gedraaid. 

Wat de Bovenwinden betreft, ook dierzijds werd van enige 
teleurstelling blijk gegeven, omdat zij, hoewel zeer klein, zich toch 
door hun geografische bepaaldheid zelfstandige eenheden gevoelen, 
die op een eigen representant prijs stellen en liever niet gedrieën 
slechts één zetel in de Staten ,bezetten. Aan Franse en Engelse 
eilandjes in de Caraïbische Zee zou afzonderlijke vertegenwoordi
ging, naar men zeide, wel vergund zijn, een punt door de Regering 
tegengesproken, 29). Intussen, hoe zelfstandiger alle zes eilanden. 
van hoe minder belang de zetelverdeling in de Staten. 

Kome de Eilandenregeling 30) spoedig tot stand en schenke 
zij op de zonnige .Antillen algemeen bevrediging. 

Moge het vele werk, dat zij voor de eilanden met zich zal bren
gen, met wijsheid en kracht, bezonnen rust en verstandige voort
varendheid worden verricht. 

En in een geest van broederlijke vriendschap, waaruit het gif 
van persoons- of groepshaat ten volle is gebannen, ten bate van 
de res publica antillica, incluis de vervulling van taak en roeping 
in de internationale Caraïbische gemeenschap. Want: "fortune can 
give much, but it must be the mind that makes that much 
enough" 31). 

LeidscheniJ.am, 6 Februari 1951. 

29) Handelingen Eerste Kamer, 1950-1951, blz. 44. 
30) De Eilandenregeling Nederlandse Antillen is inmiddels tot stand ge· 

komen, en wel bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1951, S. 64. Daarop kan 
echter thans, in het verband van de bovenstaande beschouwingen, geen com
mentaar meer worden gegeven. 

31) De fortuin kan veel geven, maar het moet de geest zijn die dat vele 
genoeg maakt (BOYLE). 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Enkele leden van onze A.R.J .O.S. hebben bezwaar gemaakt tegen het 
feit, dat wij in een propaganda-vouwblad niet alleen de mannelijke, 
maar ook de vrouwelijke christen-jongeren er toe hebben opgewekt, lid 
van onze club te worden. De bezwaarden beroepen zich o.a. op Gen. 
3 : 16b; 1 Cor. 14 : 34, 35; 1 Tim. 2 : 11-15. Zij verlangen, dat wij 
uit de H. Schrift aantonen, dat hun opvatting onjuist is.-

Onzerzijds menen wij, dat het, met name nu de vrouwen het stem
recht hebben verkregen en er ook voor haar zelfs stemplicht bestaat, 
noodzakelijk is, dat ook zij enige politieke scholing ontvangen. 

ANTWOORD: 

Alvorens de juistheid van het beroep op de door u genoemde Bijbel
teksten te onderzoeken moet ik iets zeggen over het gebruik van de 
Heilige Schrift bij de bepaling van ons standpunt ten aanzien van de 

. hedendaagse vraagstukken. 
Men treft in onzen kring nog al eens aan de op"(Tatting, dat men 

zich voor het afleiden van een beginsel van practisch handelen in ieder 
geval moet kunnen beroepen op één of meer Bijbelteksten, waarin het 
beginsel duidelijk ligt opgesloten, en dat, wanneer zulk een duidelijke 
aanwijzing in de Heilige Schrift niet is te vinden, men niet van beginsel 
mag spreken of moet concluderen, dat het om een zaak gaat, waarin 
men elkaar vrij moet laten. 

Op het eerste gezicht schijnt deze opvatting zeer aannemelijk; wijl 
strict Schriftuurlijk. Alleen maar, wanneer men niet verder gaat, zal 
men reeds spoedig tot het inzicht moeten komen, dat er van de vele 
vragen, waarvoor wij telkens worden geplaatst, maar zeer weinige zijn, 
welke hun directe beantwoording vinden in de Heilige Schrift. Ten 
aanzien van de meeste kwesties zouden we dan in zekeren zin vrijaf 
krijgen. Nu is men in positief-christelijken kring dezen weg nooit 
opgegaan en men achtte zich wel degelijk gebonden ook door normen, 
welke in den Bijbel niet maar zo voor het aflezen waren. Zo achten 
christenen zich gebonden door vele regels ten aanzien van den. Zondag, 
die in den Bijbel niet te vinden zijn. 

Waarom heeft de christenheid hier en in vele andere gevallen. van 
dergelijken aard er niet aan getwijfeld, op Schriftuurlijke basis te ver
keren? Omdat zij uitging van de in den Bijbel duidelijk uitgesproken 
'Vrijheid '/Jan den christen. De vrijheid van den in Christus verloste 
heeft in het Nieuwe Testament tweeërlei aspect: in de eerste plaats 
betekent ze een beVrijd zijn van het dienen van de zonde (Paulus spreekt 
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van een verlost zijn van de slavernij der zonde): de gelovige is vrij 
gekomen om nu God te kunnen gaan dienen. 

Maar de vrijheid van den christen bestaat nog in iets anders. Niet 
meer als voor de komst van den Verlosser ligt de mens gebonden onder 
het onontkoombare "gebod op gebod, regel op regel"; en niet meer als 
onder het theocratisch bestel van Israël wijst God Zelf rechtstrep-ks 
aan de wegen en geboden, welke Zijn volk heeft te volgen. Door de ver
lossing in Jezus Christus en door de hulp van den Heiligen Geest weet 
de gelovige, welken weg hij heeft te kiezen. 

We zouden het zo kunnen zeggen, dat in de nieuwtestamentische be
deling de gelovige' overeenkomstig den wil Gods kan leven zonder dat 
hij voor iedèr voorkomend geval een duidelijk voorschrift heeft. 

De nieuwtestamentische stand van zaken wordt door Paulus op hel
dere wijze tot uitdrukking gebracht wanneer hij in Rom. 12 : 2 schrijft: 
" ... wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt 
beproeven, welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God 
zij". Het Griekse woord voor "beproeven" drukt uit, dat dat beproeven 
met moeite gepaard gaat, dus dat het kennen van den wil Gods niet 
iets vanzelfsprekends is. We kunnen dan ook zeggen, dat die wil Gods 
niet zomaar uit den Bijbel is af te lezen: we hebben in het licht der 
Schriften onzen weg te zoeken en te kiezen. Na de komst van den Ver
losser en de uitstorting van den Heiligen ~est kan de mens nu deze 
grote verantwoordelijkheid dragen, dat hem niet meer alles in den 
Bijbel precies is voorgeschreven, maar dat hij zelf, uitgaande van de 
vernieuwing van zijn gemoed, den wil Gods kan vinden. 

Uit het bovenstaande betoog moge duidelijk zijn geworden dat het 
in strijd is met den eigen aard der nieuwtestamentische bedeling slechts 
dan een norm tot eigenlijk Goddelijk gebod te stempelen, wanneer zij als 
zodanig met zoveel woorden uitdrukkelijk in den Bijbel is geformuleerd. 
Men vatte wat tot nu tOe werd betoogd echter niet zo op, als zou aldus 
worden geredeneerd: 'de Bijbel spreekt zich niet uit over alle mogelijke 
vragen, welke zich in den loop der geschiedenis voordoen, maar geen 
nood, wij zullen onzen weg wel vinden door te vertrouwen op de ver
njeuwing van ons hart en de verlichting van den Heiligen Geest. Zou 
dit onze opvatting zijn, dan waren we op weg ons los te maken van 
de Schrift en alles te laten aankomen op inwendige verlichting of zelfs 
op natuurlijk licht. Neen, het is z6, dat de Geest ons juist drijft naar 
de Schriften, om daarin de algem~me richtsnoeren voor ons handelen 
te vinden. Schriftuurlijk leven betekent, dat het leven in al zijn ver
takkingen gericht wordt door de richtsnoeren, welke de Bijbel geeft. 
En deze richtsnoeren zijn slechts te vinden wanneer men in zijn onder
zoek de gehele Schrift laat spreken. 

Dit laatste wordt maar al te vaak vergeten. Immers uw critici stellen. 
evenals zovele anderen, niet alleen den ongeoorloofden en boven reeds 
bestreden eis, een Bijbeltekst aan te wijzen, waarin uitdrukkelijk staat, 
dat de vrouw in het openbare leven een eigen roeping heeft te vervullen, 
maar zij misbruiken de Schrift bovendien nog door zich op teksten te 
beroepen, welke eigen opvatting schijnen te steunen, maar onvermeld te 
laten datgene, wat die opvatting duidelijk weerspreekt. . 

Echter niet alleen uit de Schrift, ook uit de schepping - hieronder 
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is de geschiedenis begrepen! - is de wil Gods te kennen, mits wij 
de schepping trachten te verstaan in het licht van de Schrift. 

Om ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid te weten, hoe wij 
als christenen hebben te handelen, gaan wij te rade èn bij de algemene 
èn bij de bijzondere openbaring. Wij kunnen de verhouding nog nauw
keuriger bepalen: we moeten de richtsnoeren van ons handelen trach
ten te vinden door de creatuurlijke werkelijkheid te onderzoeken in 
levend contact met en in het licht van de Goddelijke Woordopenbaring. 

Na deze algemene opmerkingen bezien we de door u aangehaalde tek
sten nader en overwegen, of men zich hierop terecht kan beroepen om 
"de vrouw buiten de politiek te houden". Wanneer de apostel daar een 
uitdrukkelijk verbod zou geven, was hiermede onze gedragslijn onmid-
dellijk bepaald. . 

Bij aandachtig lezen van de woorden in 1 Cor. 14 : 34 en 35 en 1 Tim. 
2 : 11-15 moet ons opvallen dat in beide gevallen wordt gesproken van 
een zwijgverbod voor de vrouwen in de gemeente(vergadering). Uit het 
gehele verband in 1 Tim. 2 wordt duidelijk, dat het ook in de verzen, 
die handelen over de vrouw (vers 11-15), gaat om de positie van 
de vrouw in de gemeente. Met name vers 15 doet ons zien, dat Paulus 
in dit hoofdstuk steeds het huis Gods op het oog heeft. 

Wanneer men zich alleen beroept op Gen. 3 : 16b; 1 Cor. 14 : 34, 
35 en 1 Tim. 2 : 11-15, krijgt men een eenzijdige voorstelling en 
loopt gevaar, daaruit "beginselen" af te leiden, welke zeker niet in 
overeenstemming zijn met het geheel der Heilige Schrift. Men laat dan 
juist dat hoofdstuk uit den brief aan de Corinthiërs achterwege, dat 
op het eerste gezicht een scherpe tegenstelling vormt tot 1 Cor. 14. Want 
wordt in 1 Cor. 14 en 1 Tim. 2 aan de vrouw het zwijgen opgelegd, in 
1 Cor. 11 wordt zonder enige afkeuring melding gemaakt' van haar 
profeteren. Hoe moet deze tegenstelling worden opgelost? In den loop 
der tijden zijn daartoe reeds heel wat pogingen aangewend. Prof. Gros
heide en anderen zoeken een uitweg hierin, dat zij, afgaande op de in 
de verschillende teksten gebezigde bewoordingen, het zwijgverbod voor 
de vrouwen alleen laten gelden voor de gemeentevergadering. De aange
haalde teksten bevatten een absoluut verbod voor de vrouw tot enig ker
kelijk ambt. Maar vrouwen bezaten wel de gave der profetie (zie 1 Cor. 
11) en dit bestond in het publiek optreden tot opbouw der gemeente. 
Dit profetisch optreden was echter niet gebonden aan het officiëeI 
bijéén zijn der gemeente. . 

We kunnen zeggen, dat de apostel het zgn. zwijgverbod voor vrouwen 
en het voor haar geldende verbod tot het bekleden van enig ambt slechts 
doet gelden voor de vergaderingen der gemeente resp. voor de kerkelijke 
ambten. Daarin valt echter geen verbod te lezen voor het optreden van 
de vrouw buiten het gemeentelijk leven der kerk. 

Tot nu toe heb ik niet gesproken over Gen. 3 : 16. De omstreden 
woorden in dezen tekst zijn: "en hij (de man) zal heerschappij over 
u hebben." In dezen tekst hebben we te doen met een aaneenschakeling 
van straffen. De straf van het moeten bukken onder de heerschappij 
van den man bestaat hierin, dat de leiding, welke de man als hoofd 
van de vrouw van den beginne reeds had, nu wegens de zonde wordt tot, 
een heerschappij voeren van den man over de vrouw. In het Hebreeuws 

\ 
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wordt hier een woord gebruikt, dat ook de despotische macht van den 
Oostersen vorst aanduidt: dus nu komt in de verhouding man-vrouw 
het element van de vernedering, om de zonde en vooral omdat de vrouw 
den man heeft verleid (zie 1 Tim. 2 : 14). 

Welnu, is door den val het hoofd-zijn van den man veranderd in 
. heerschappij-voeren, door Christus, Die de orde van den beginne al
thans in beginsel heeft hersteld, is de vrouw verlost van die vernede
ring. Men leze hierover 1 Petr. 3 : 1 en 7: "gij vrouwen! zijt uwen 
eigenen mannen onderdanig, gij mannen! woont bij (haar) met ver
stand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die 
ook medeërfgenamen der genade des levens (met haar) zijt". Het hoofd
zijn van den man over de vrouw blijft ook in de nieuwtestamentische 
bedeling gehandhaafd (zie behalve 1 Petr. 3, ook Ef. 5 : 22; Col. 3 : 18; 
Tit. 2 : 5), maar het gaat nu weer het oorspronkelijke karakter dragen: 
de vrouw als hulpe tegenover den man. In dit laatste komt het duide
lijkst uit, dat de vernedering voor de vrouw gebroken is (zie vooral 
Ef. 5 : 25-28). 

In de heerschappij-verhouding past moeilijk een eigen optreden van 
de vrouw in het publieke leven, maar in de herstelde oorspronkelijke 
verhouding wel: dit blijkt duidelijk uit 1 Cor. 11 : 5. Want daar keurt 
de apostel niet het (publiek) profeteren van de vrouw af, maar wel het 
profeteren met ongedekten hoofde. Met tal van exegeten kunnen we aan
nemen dat hier van de gehuwde vrouw wordt gesproken. Het hoofd-zijn 
van den man is derhalve voor de vrouw niet een belemmering in het open
bare leven te spreken. 

Wil men de vrouw "buiten de politiek houden", dan kan men zich 
daartoe niet op de genoemde Schriftplaatsen beroepen. 

Men haalt nog wel andere teksten aan, maar die kunnen hier 
onbesproken blijven, daar zij evenmin een verbod voor de vrouw be
vatten, zich van wetgevenden of besturenden arbeid te onthouden. 

Met dit alles is echter nog niet positief gezegd, dat de vrouw een 
eigen taak heeft in het politieke leven. 

Hoezeer de Bijbel er ook den nadruk op legt, dat de vrouw allereerst 
een taak heeft jegens haar man en haar gezin, hieruit mag toch niet de 
conclusie worden getrokken, dat zij in het publieke leven geen bijzondere 
roeping heeft. Op verschillende plaatsen vermeldt de Schrift openbaar 
optreden van vrouwen zonder dit op enigerlei wijze af te keuren. In 
sommige gevallen zou men dit optreden kunnen verklaren uit het falen 
of de slapheid van mannen (bv. in de geschiedenis van Barak en Debora), 
maar in de meeste gevallen hebben we geen reden hieraan te denken. 

De Schrift spreekt zowel in het Oude als in het NIeuwe Testament 
over het profeteren van vrouwen zó, dat zij het kennelijk vanzelfsprekend 
acht, dat vrouwen onder bepaalde omstandigheden in het openbaar op
treden. Welke die bepaalde omstandigheden zijn geweest, welke hiertoe 
aanleiding gaven, is meestal niet met zekerheid te zeggen. Het is moge
lijk, dat er vaak geen bijzondere omstandigheden aanwezig waren, maar 
dat het openbare optreden geheel spontaan plaats vond. We menen ons 
niet aan speculatie schuldig te maken, wanneer we in de veelvuldige 
vermelding van den publieken arbeid van vrouwen de erkenning zien, dat 
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de vrouw in de samenleving een taak kan hebben, welke niet volledig 
opgaat in het hulpe zijn tegenover den man. 

Welke betekenis hebben nu de gegevens der Schrift voor de huidige 
plaats van de vrouw in het politieke leven? 

In de eerste christengemeente was het mogelijk, dat de vrouw zich 
aan allerlei christelijken arbeid gaf. Deze praktijk is in den loop der 
tijden in onbruik geraakt onder invloed van verschillende factoren, 
waaronder vooral van belang zijn geweest een eenzijdig beroep op slechts 
enkele Schriftgegevens, het. ascetisch levensideaal en - onder invloed 
van de heidense oudheid - de gedachte van de minderwaardigheid der 
vrouw. Door de Reformatie werd wel in beginsel de juiste waardering 
van het vrouwelijk leven in en buiten het huwelijk herwonnen, ~aar toch 
is het pas in de laatste eeuw geweest, dat men in christelijken kring de 
practische consequenties van die waardering heeft aanvaard - al bleef 
men in sommige kringen protesteren en aarzelen. 

We lDoeten er echter aan toevoegen, dat ook eerst in de laatste eeuw 
de voorwaarden aanwezig waren, dat de vrouw meer dan voorheen in 
het publieke leven kon optreden; we kunnen hierbij wijzen op het gun
stiger worden van de materiële levensomstandigheden voor de vrouw, 
en op de mogelijkheden tot hogere intellectuele en geestelijke vorming. 

Aanvankelijk stond men in christelijken kring zeer huiverig tegenover 
deze ontwikkeling. Die is niet alleen te verklaren uit bovengenoemde 
factoren, maar ook uit de excessen, waaraan de ("neutrale") "burger
lijke" en socialistische vrouwenbewegingen zich vaak schuldig maakten. 
Hierdoor vatte bij velen de gedachte post, dat zulke excessen het natuur
lijk en onontkoombaar gevolg waren van den strijd voor de maatschap-
pelijke verheffing der vrouw. < 

Uit het feit, dat de Bijbel leert, dat de vrouw een hulpe tegenover 
den man moet zijn, trekt men vaak de conclusie, dat hiermede Qe vrouw 
uit het politieke leven wordt verwezen naar den gezinskring e11 dat voor 
het merendeel der vrouwen politieke ontwikkeling, zo al niet overbodig 
is dan toch slechts in zoverre betekenis heeft, dat zij haar stem op 
enigszins verantwoorde wijze kunnen uitbrengen. 

Onzes inziens komt zo de rijke betekenis van het hulpe zijn van de 
vrouw niet tot haar recht. Dat zij een hulpe. voor den man moet zijn, is 
een door God voor immer aan den mens gegeven gebod, dat door den 
zondeval niet krachteloos kon worden gemaakt. Is het gebod zelf onver
anderlijk, de wijze van verwerkelijking kan naar plaats en tijd ver
schillen. In perioden, waarin de waardering voor de vrouw zinkt beneden 
het Schriftuurlijke peil, acht men het hulpe zijn beperkt tot de allereerste 
(materiële) levensbehoeften van den man en tot de zorg voor het voort
bestaan van het menselijk geslacht. Wordt het gebod echter dieper ver
staan, dan zal de hulp en steun van de vrouw voor den man zich gaan 
richten op de taak van den man in al haar aspecten. Juist in de erken
ning en verwerkelijking van deJveelzijdigheid van het hulpe zijn zal niet 
eén verzwakking van de huwelijkseenheid, doch veeleer een verdieping 
en verrijking van het huwelijksleven zijn gelegen. Maar om die hulp 
en steun - die een geheel eigen en moeilijk te omschrijven karakter 
dragen - te kunnen bieden is een degelijke voorbereiding nodig. 

Ik hoop· dat uit mijn betoog duidelijk is geworden dat het "niet ver-
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keerd is vrouwelijke leden tot een Arjos-club toe te laten treden", maar 
dat christenplicht heden ten dage vordert, de gelegenheid tot toetreding 
open te stellen en ... dat de meisjes daarvan ook gebruik maken. 

Dr M. C. SMIT. 

2. VRAAG: 

Dr SCHOUTEN erkent in zijn laatste deputatenrede . De kracht der 
zwa.kheid, dat de samenwerking èn vereniging van die landen in Europa, 
welke het communisme afwijzen, "noopt tot inperking, in bepaalde ge
vallen tot het afstand doen van bevoegdheden der nationale Overheden, 
d. w. z. tot beperking van haar souvereiniteit". Het Gereformeerd Ge
zins blad heeft hiervan beweerd, dat dit in strijd is met art. XVIII van 
het antirevolutionair beginselprogram, waar "ongerepte handhaving der 
eigen nationale zelfstandigheid" wordt voorgestaan. 

Het Gezinsblad spreekt hier van revolutie-met-de-stille-trom ten aan
zien van ons beginsel, van mishandelen 'der beginsel~n naar het spreek
woord "als het getij verloopt, verzet men de bakens", van ontrouw aan 
den aanvaarden grondslag, terwijl dit alles dan geschiedt buiten de kies
verenigingen om. 

Wat is uw mening over deze kritiek? 

ANTWOORD. 

De kritiek van het Gereformeerd Gezinsblad, zoals door u weerge
geven, bevat ten minste twee elementen: 

1. hetgeen Dr SCHOUTEN en andere antirevolutionaire vertegenwoor
digers voorstaan inzake het federalisme is in strijd met art. XVIII van 
het program van beginselen; 

2. wanneer zij het desondanks uitdragen en er naar handelen, zonder 
eerst een wijziging van het program door de bevoegde instantie, dat is 
de uit afgevaardigden der kiesverenigingen bestaande Deputatenver
gadering, uit te lokken, dan is zulk een handelen revolutionnair. 

Een derde element, in uw weergave der kritiek wellicht ook reeds te 
onderkennen, ware de stelling, dat artikel XVIII overeenstemt, hetgeen 
Dr SCHOUTEN c.s. voorstaan daarentegen in strijd is met wat eis van 
Schriftuurlijke politiek is. 

In het navolgende zal ik mij hoofdzakelijk bepalen tot het eerste 
element. Als de kritiek in dat opzicht onjuist wordt bevonden, behoeft 
immers aan het tweede element in het geheel geen aandacht meer te 
worden geschonken en mag ten aanzien van het derde grotendeels wor
den verwezen naar wat in onzen kring in vroeger en later jaren omtrent 
nationale souvereiniteit en federatie is geschreven. 

Wat dit laatste betreft zij o. a. gewezen op Dr KUYPER's werken Ons 
Program, § § 224-228 (in de eerste uitgave van 1879, waarin men ook 
de bijlagen bij het achttiende hoofdstuk zie; in de bekende volksuitgave, 
dat is de vijfde druk, van 1907, § § 225-229), en Antirevolutionaire 
Staatkunde, dl I (1916), hoofdstuk X, met name de § § 13 V.v., 18 V.v., 
A. S. XXI-2 7 
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28,31 V., 37 V.V., het artikel van Prof.· ANEMA over De Antirevolutionaire 
partij en de internationale verhoudingen in Schrift· en Historie, blz. 
223 "i.v., Dr COLIJN's beschouwingen in hoofdstuk XVIII van Saet1Ï8, 
het artikel van Dr BRUINS SLOT over Het federalisme in A.R.S. XIX 
(1949), blz. 151 v.v. (ook opgenomen in zijn werk Bezinning en uitzicht, 
blzz. 66-90) en naar Dr SCHOUTEN's jongste deputatenrede De kracht 
der zwakheid. 

* * * 
In het Program van Beginselen, zoals dat op 3 April 1879 werd vast

gesteld en aanvaard, was geen afzonderlijk artikel aan de internationale 
betrekkingen gewijd. Ook de buitenlandse betrekkingen kwamen slechts 
in het voorbijgaan ter sprake in het toenmalige art. 17 - het defensie
artikel ! -, dat Illidde als volgt: 

Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt 
zij in de versterking van het rechtsbesef ; in de bevordering van 
kennis onzer historie; in de bevestiging van onze volksvrijheden ; 
in eene ervarene diplomatie, en voorts in eene wettelijke organisatie 
van de doode en levende strijdkrachten te land en te water, die, na 
verbetering van het scheeps- en kazerneleven, met prijsgeving der 
plaatsvervanging, bovenal kracht zoeke in het moreel van den 
soldaat. 

Over de oorzaken van deze afwezigheid van een aan de buitenlandse 
en internationale betrekkingen gewijd artikel zie Saevi8, hfdst. 
XVII, § 1. 

Opvallend is intussen, dat Dr KUYPER's toelichting in Ons Program 
aanvangt met enige aan "Nationaliteit en volkerenrecht" gewijde § §, 
waarin aan het internationale rechtsbesef brede aandacht wordt gewijd. 
en dat van de vijf bijlagen in de eerste editie slechts twee kleine ge
wijd zijn aan de eigenlijke defensie en drie, waarvan twee vrij uitvoerige, 
aan vraagstukken van volkenrecht en internationale politiek. 

Wellicht staat daarmede ook in verband, dat bij de wijziging van het 
program in 1916 het woord "internationale" vóór "rechtsbesef" werd 
ingevoegd. Het artikel kwam toen te luiden als volgt: 

Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt 
zij in de bevordering van kennis onzer historie; in de bevestiging 
van onze volksvrijheden ; in de versterking van het internationale 
rechtsbesef ; in eene ervarene en door de Staten-Generaal voorzich
tiglijk gecontroleerde diplomatie; en voorts in een wettelijke, 8teeds 
op de hoogte van hoor tijd blijvende, op algemeenen dienstplicht 
berustende organisatie van strijdkrachten, en zulks met a/doenden 
waarborg, dat ook bij' het 8cheep8- en kazerneleven voorzien zij in 
de verzorging der gee8telijke behoeften en gewaakt worde tegen het 
voortwoekeren van zedelijke gevaren voor wie den lande dient. 

De cursiveringen geven de toevoegingen aan; men zij er op bedacht, 
dat ook weglatingen en een omzetting plaats vonden.) 

* * * 
Het was onder de gelding van dit artikel, dat Dr KUYPER zich aan

vankelijk scherp heeft gekeerd tegen toetreding van Nederland tot den 
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Volkenbond, zoals diens inrichting en bevoegdheden oorspronkelijk 
waren gedacht. Van 1872 af heeft hij tientallen hoofdartikelen in De 
Standaard gewijd aan internationale en volkenrechtelijke aangelegen
heden: zo ook in de jaren 1918 en 1919 niet minder dan een veertiental 
aan het vraagstuk van de stichting en inrichting van een volkerenbond. 

Scherp komen zijn bedenkingen tot uitdrukking in de no's van 1 Maart, 
27 September en 18 October 1919. Het grote gewicht der grote mogend
heden en de vrees voor een zodanige dwangmacht van den volkenbond, 
dat daardoor onze nationale souvereiniteit geheel illusoir zou worden,' 
terwijl uittreding niet mogelijk zou zijn, wekten vooral zijn tegenstand. 

Intussen wil dat vooral niet zeggen, dat Dr KUYPER zich tegen de 
gedachte van een volkerenbond al8 zodanig keerde en van mening zou 
zijn geweest, dat afstand van een deel der nationale souvereiniteit te 
enenmale ongeoorloofd zou moeten heten. Een breed citaat uit zijn arti
kel van 27 September 1919 moge dit aantonen. Ik geef het, omdat een 
courantenartikel nu eenmaal minder gemakkelijk valt te raadplegen dan 
de bovenvermelde litteratuur. 

Onder invloed van 't bezielend woord, dat keer op keer van den 
hoogleeraar VAN VOLLENHOVEN te Leiden uitging, won ook in ons 
Land de grootsche gedachte van de omzetting van het Staten-geheel 
in één machtigen Volkerenbond steeds meer ingang. Ons verleden 
liet hiervoor van zelf een geheel natuurlijk pleit uitgaan. In de 
rijkste jaren onzer historie was onze nationale kracht telkens op
nieuw gebroken door de zelfstandigheid, waarop elk van onze zeven 
Provinciën, en in die Provinciën de machtige steden, aanspraak 
maakten. Van een Landsgeheel was slechts in naam sprake, en elke 
uiting van het geheele volk liep steeds gevaar in tegenslag- onder 
te gaan door de pretentie die van meer dan ééne provincie, en van 
meer dan ééne Vroedschap uitging, om den gang van 's Lands zaken 
te beheerschen. Aan die gevaarlijke verdeeldheid is toen in Napo
leons dagen een einde gekomen, en na het herstel van onze onafhan
kelijkheid onder het Koningschap van Oranje, hield nu reeds meer 
dan een volle eeuw 's Lands volle eenheid stand. Ons verleden had 
ons al den jammer van een opgesmukte zelfstandigheid der enkele 
Landsdeelen, ja zelfs van de groote steden, doen bejammeren, en 
thans, nu de eenheid van Land en Volk voor goed getriomfeerd heeft, 
denkt niemand er meer aan, naar den ouden jammerstaat terug te 
keeren, en was het alleszins natuurlijk dat met name een Neder
landsch hoogleeraar op de nauwe aaneensluiting ook der volkeren 
in het wereldgeheel bedacht werd, en zoo het alomvattende, aan
grijpende dënkbeeld van een Volkerenbond propageerde. 

Ware dan ook die grootsche gedachte van den Volkerenbond in 
vredestijd meer doorgedrongen, en had men zich beperkt tot de ver~ 
wachting om de Staten, die rijp voor vereeniging waren, saam te 
binden, zoo mag verwacht, dat de Volkerenbond schier aanstonds 
ingang zou hebben gevonden, en dat Nederland mee door zijn Hof 
van Arbitrage en door zijn Vredes-conferentiën hierop voorberei-

I dend zou hebben aangestuurd. Het zou dan niet zoo plotseling, niet 
als met één zet, tot stand zijn gekomen, maar de beheerschende ge
dachte, waarop 't hier aankwam, zou gerijpt zijn, en eerlang in stel-
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lige daad zijn omgezet. Dit hing toen aan het tot stand komen van 
een Algemeen Gerechtshof, dat den last zou ontvangen, om de inter
nationale geschillen, die met het gesloten verband saamhingen, tot 
definitieve beslissing te brengen. En al gaf dit nu nog op verre na 
niet alles, wat in uitzicht was gesteld, het ontsloot toch den weg om 
tot een federatie der vrijwillig meêdoende Staten te geraken .. Zoo 
zou men er niet op eens, noch met ~én slag zijn, doch de aaneen
sluiting zou toch steeds meer-een definitief karakter aannemen, en 
tenslotte zou er geen andere Souvereiniteit dan van dezen machtigen 
Bond overblijven. Het zou alzoo een gelijksoortig proces worden, als 
in een vroegere periode met de aaneensluiting van onze zeven Pro
vinciën had-plaats gevonden. Lang nog niet over de geheele wereld 
zou de Bond der Volken zich uitstrekken. Eeniglijk alleen Europa en 
Amerika, en een deel van Azië en Afrika waren er rijp voor. Doch 
de nieuwe toekomst waarop men aanstuurde, zou dan toch ingezet 
zijn. Bij één generalen Bond zou voor een aanmerkelijk deel de afge
stane Souvereiniteit berusten, en saam zou men er op aansturen, 
om straks van lieverlede ook voor de nog heidensche Staten een af
doend accoord tot gelding te brengen. 

Deze nieuwe toekomst zou nu worden ingeluid door onderlinge 
verdragen. De Staten die in deze verdragen ingingen, zouden alvast 
een alomvattend aècoord sluiten. Eigener beweging zouden zij zich 
onderling met elkaar verstaan. Voor een deel zouden ze van eigen 
Souvereine beslissing afzien, en zich aan het beleid van een ge
meenschappelijken Raad onderwerpen. En mits de eigen Souvereini
teit van deze zich verbindende Staten hierbij voorshands ongeschon
den bleef, school in dit zelfs verreikende accoord geen gevaar. 

Te ongelukkiger ure echter schoof men onder Amerikaansehen en 
Fransehen invloed vrij spoedig over die voorshands nog onmisbare 
grenzen heen. Uiteraard zou het de Souvereiniteit van ons Konink· 
lijk gezag niet gedeerd hebben, indien ons land in accoord ware 
gegaan, en bij dit accoord stiptelijk had doen uitmaken, welke in
menging van 't Geneefsche Comité we in ons landsbestuur erken
den. Een vrij en zelfstandig land kan met andere landen niet alleen 
een accoord aangaan, maar in dit accoord zelfs ten deele van zijn 
volstrekte Souvereiniteit afstand doen. Ten deele deden ook wij dit 
reeds in zoo menig tractaat. Wat alleen niet kon, en nimmer mocht 
worden toegelaten, was dat een buitenlandsch Comité macht over ons 
Staatsbewind verkreeg, en de bevoegdheid zou bezitten, om zonder 
onze medewerking of toestemming, over het lot van ons eigen land 
en van onze eigen koloniën te beslissen. 

* * * 
De antirevolutionaire leidslieden van na 1920, COLIJN, RUTGERS, 

ANEMA voorop, hebben niet geaarzeld hun medewerking te verlenen aan 
de versteviging der internationale organisatie en aan de verbreiding 
der gedachte van volkenbond en vrede in Nederland, met alle nuchter
heid, welke hen daarbij steeds is blijven kenmerken. 

Op 12 Mei 1926 lichtte laatstgenoemde voor de jaarvergadering der 
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Calvinistische Juristenvereniging het volgende negental stellingen over 
Antirevolutionaire beginselen en internationale verhoudingen toe: 

1. De schepping der menschheid uit éénen bloede eenerzijds; 
haar opzettelijke splitsing in zelfstandige groepen na den zondeval 
door een bijzonder ingrijpen Gods anderzijds, vormen samen den 
principieel en grondslag voor de internationale rechtsorganisatie. 

2. Door de daarin liggende grondgedachte staat geoordeeld zoo
wel het streven naar een wereldrijk als dat naar een rechtelijk en 
wezenlijk ongebonden coëxistentie 1) van "selbstherrliche" staten. 
Beide zijn in beginsel te beschouwen als openbaringen van mensche
lijke hoogmoed. 

3. Haar bevestiging vindt deze grondgedachte in het verloop der 
historie, dat getoond heeft, dat beide in stelling 2 genoemde afwij
kingen hebben geleid tot overspanning der machtsidee ten koste van 
het recht en van de ordelijke internationale samenleving. 

Verder heeft de historie bewezen: 
Ie. dat elke bijzondere staat heeft bijgedragen en bijdraagt op 

hem alleen-eigen-wijze tot ontvouwing der gaven en krachten, in de 
menschheid gelegd; 

2e. dat vreedzame gezamenlijke behandeling van gezamènlijke 
aangelegenheden daarnaast voor die ontvouwing onmisbaar is. 

Als christenen hebben wij daarin te eeren het voorzienig bestel 
Gods. 

4. Noch een wereldrijk, noch het beginsel der hegemonie 2), noch 
dat van het machtsevenwicht hebben een bij benadering bevredigen
de oplossing gebracht van het vraagstuk der internationale rechts
organisatie. 

5. Als algemeene norma agendi 3) is daarom te stellen de plicht, 
om aan te sturen op federatieve samenwerking van zelfstandige 
staten. 

6. Boven de staten staat een rechtsorde, door wier regelen hun 
onderling verkeer wordt beheerscht. Deze rechtsorde vindt haar gel
dingsgrond niet in den wil der georganiseerdè menschheid, noch 
in den wil der individueele staten, noch in een wereldrechtsbewust
zijn, maar alleen in den wil Gods. Welke aangelegenheden tot de 
internationale rechtssfeer, welke tot de nationale rechtssfeer be
hooren, hangt af van de gegevens der verschillende historische 
periodes in verband met het beginsel der algemeene l1lenschelijke 
saamhoorigheid eenerzijds, dat der zelfstandigheid der enkele staten 
anderzijds. Bij de toepassing van art. 15 lid 8 van het Statuut van 
den Volkenbond moet dit het hoofdbeginsel zijn. 

7. Voor de regeling buiten geschil brengen de genoemde ge
zichtspunten mee, dat, meer dan thans, zaken, die naar haren aard 
internationaal zijn, in federatieve samenwerking zullen moeten wor
den geregeld. Met name het begrip der nationale souvereiniteit moet 
daarbij in zijn juist karakter worden opgevat. 

8. Voor de geschillenregeling gelden de volgende beginselen: 
---~-

1) N aa"st elkaar bestaan. 
2) Overwicht van één staat. 
3) Richtsnoer voor het handelen. 
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Ie. elke aanvalsoorlog, dat is, elke oorlog, die niet is onmiddellijk 
verweer tegen vijandelijkheden, gepleegd met voorbijgaan van de 
bestaande geschillenbeslissing, en die ook niet is een oorlog ter uit
voering van een rechtmatig genomen, daartoe strekkende beslis
sing van het bevoegd internationaal orgaan, is een vergrijp tegen 
de -inte}"nationale rechtsorde; 

2e. gezamenlijk verweer tegen een aanvalsoorlog is in beginsel 
rechtsplicht; . 

3e. internationale geschillen moeten op zoo onpartijdig mogelijke 
Wijze in zoo ruim mogelijken omvang worden beslist langs vreed
zamen weg; 

4e. beperking van bewapening, voorzoover de voorgaande begin
selen zulks gedoogen, is vereischt. 

/ 9. Als gedragslijn voor de praktische internationale politiek is 
onder meer aan te bevelen: 

Ie. losser maken van den staat van het economische leven en 
in verband daarmee zooveel mogelijk behartiging van internationale 
economische belangen door autonome, internationale organisaties; 

2e. kweeking Van een gezond staatsbesef, dat wars maakt zoowel 
van overspannen internationalisme als van een overspannen natio
nalisme; 

3e. bevordering van verplichte rechtsspraak voor internationale 
rechtsgeschillen, en verplichte bemiddeling voor internationale be
langengeschillen ; 

4e. verheffing der internationale moraal; 
5e. versterking der gedachte van een Goddelijk recht, dat de 

staten bindt. 
In het bijzonder vestig ik de aandacht op stelling 5 en op stelling 9 

onder Ie, alsmede op de volgende aanhalingen uit het verslag der toe
lichting door den spreker: 

Ad stelling 2. 
De a. r. strooming der vorige eeuw ging tegen het overschatten 

van het nationalisme. Daarom doet wat vreemd aan, dat veel tegen
woordige a. r. antipathiek zijn gezind tegen het volkenbondsstreven 
onzer dagen, terwijl in de vorige eeuw bijv. sommigen wel eens wat 
eenzijdig pleitten voor 't interventierecht 4). 

Ad stelling 9. 
Uit het wezen Gods toch vloeien voort: een krachtige gemeen

schap van wat gebleken is, interdependent 5) te zijn, waarvoor dan 
organen zijn moeten; daarnaast krachtige zelfstandige staten; ter
wijl dan bij conflict tusschen deze twee het zwaartepunt moet liggen 
bij de zelfstandigheid der afzonderlijke staten. 

ANEMA's artikel in Schrift en historie geeft van een en ander een 
bredere uitwerking voor het a. r. publiek. Het loopt uit op een voorstel 
in het program van beginselen een artikel in te voegen~ luidende: 

4) Het recht in bepaalde omstandigheden in te grijpen in wat binnen 
andere staten geschiedt. 

6) Onderling afhankelijk. 
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Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij (d. i. de anti

revolutionaire partij), dat deze beheerscht worden door de ordinan
tiën, die God over de volkeren gesteld heeft; dat mitsdien met onge
repte handhaving der eigen nationale zelfstandigheid is mede te 
werken aan vreedzanie oplossing van alle geschillen tusschen de vol
keren; aan wering, desnoods met de vereenigde sterke ·hand, van 
alle onrechtmatig geweld, en aan den opbouw van een samenleving 
en samenwerking der naties, die beantwoordt aan recht en gerech
tigheid en aan de eischen van een voor aller welzijn onmisbaar en 
bevorderlijk onderling verkeer op geestelijk en stoffelijk gebied. 

Deze formulering heeft kennelijk ten grondslag gelegen aan de redac
tie van het nieuwe artikel XVIII, dat bij de herziening van 1934 in het 
program werd ingevoegd en dat luidt als volgt: 

Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij, dat ook deze 
beheerscht worden door de ordinantiën, die God over de volken 
gesteld heeft; dat mitsdien, met ongerepte handhaving der eigen 
nationale zelfstandigheid, krachtig is mede te werken aan de ont
wikkeling van het recht der 8tatengemeenschap en daardoor aan 
de vreedzame oplossing van geschillen tusschen de volken, zoomede 
aan wering, desndods met de 8terke hand, van alle onrechtmatig ge
weld en aan den opbouw van een samenleving en samenwerking der 
naties, die aan recht en gerechtigheid beantwoordt en de gee8telijke 
en 8toffelijke belangen der volkeren bevordert. 

(Gecursiveerd is wat in de redactie-ANEMA niet of niet zó voorkomt.) 
In art. XX verviel tegelijkertijd de vermelding van de noodzaak het inter
nationale rechtsbesef te versterken en over een ervaren diplomatie te 
beschikken. 

Voor de toelichting op het nieuwe artikel zijn wij voornamelijk aange
wezen op Saevi8, waarin de vóór de aanneming der wijziging door 
Dr COLIJN in De Standaard van 15 tot 25 Juli 1932 gegeven beschou
wingen nagenoeg ongewijzigd zijn overgenomen. (De verschillen zijn, 
voorzover mij is gebleken, en dit geldt in elk geval voor heel § 4 van 
hfdst. XVII, uitsluiten·d een gevolg van het samenvoegen van vervolg
artikelen tot een doorlopend betoog.) Voorzover andere stukken, welke 
betrekking hebben op de herziening van het program van beginselen in 
1934, voor mij waren te achterhalen 6a ), heb ik daarin niets gevonden, dat 
voor de uitlegging van het artikel ,van betekenis is. 

Ga) Wat achterhaalbaar was, bleek niet veel te zijn. 
Go De wijziging van het program van beginselen in 1934 schijnt niet door 

een rapporterende commisie te zijn voorbereid, maar in den boezem van de 
toenmalige leiding der partij, welke op sommige punten deskundigen heeft 
geraadpleegd. 

b. De voorstellen tot wijziging zijn wel in het Centraal Comité besproken, 
maar behalve met betrekking tot het kiesrechtartikel verschaffen de notulen 
van het C.C. over de herziening weinig gegevens, in elk geval niet over art. 
XVIII. 

c. De beschrijvingsbrief van het Centralen Convent verspreidt Qver de 
formulering van art. XVIII evenmin licht. 

cL Evenmin doet dat het verslag van de vergadering van dat Convent in 
De Standaard van 13 October 1933. 

e. De beschrijvingsbrief voorde Deputatenvergadering van 10 Januari 
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De quintessence van het betoog van Dr COLIJN - naar geest en strek
king overeenstemmende met ANEMA's stellingen en artikel - ligt in de 
slotalinea's van § 4, welke luiden. als volgt: 

Derhalve moet onzerzijds verzet uitgaan naar twee zijden. 
Zoodra het recht der enkele staten wordt aangetast en getracht 

wordt een soort van opper-staat te vestigen of te bevorderen, hebben 
wij op te komen voor het eigen recht der staten om hun eigen zaken 
in eigen kring te regelen. Maar evenzeer moeten wij in het geweer 
komen, als men dit eigen recht der staten eenzijdig overschat en 
overdrijft, de zelfstandigheid der statengemeenschap en de zelfstan
digheid van het volkenrecht loochent, en aan de statengemeenschap 
eigen beteekenis en waarde ontzegt. Voor de in wezen gemeenschap
pelijke zaken is zij en zij alléén de rechthebbende en bevoegde macht. 

Wäär tusschen de eigen en de gemeenschappelijke aangelegen
heden de grens loopt, zal natuurlijk van allerlei omstandigheden 
afhangen; met een algemeene formule is dit niet aan te geven. Voor 
tal van zaken is het duidelijk genoeg en is er dan ook geen twijfel; 
voor tal van andere heerscht onzekerheid. Bovendien is de grens 
tusschen beide door wisseling der omstandigheden aan wijziging 
onderhevig. Komt zulk een twijfelachtig ondeFwerp aan de orde, dan 
zal steeds het afdoend bewijs moeten worden geleverd, dat alleen 
gezamenlijke behandeling aan zulk een belang behoorlijk recht kan 
doen wedervaren. Slaagt dit bewijs niet, dan late men de zaak over 
aan de bevoegdheid der enkele staten. 

* * * 
Ik wijs nu in de eerste plaats hierop, dat noch in de redactie-ANEMA 

noch in die, welke in het program werd opgenomen, de term "nationale 

1934, waar de voorstellen tot wijziging van het program zijn behandeld, be
vind zich noch in de bibliotheek der Kuyperstichting noch in het, tengevolge 
van de bezetting zeer onvolledige archief van het C.C. Tot nog toe slaagdE'n 
wij er ook niet in, die beschrijvingsbrief elders te achterhalen. Wie er ons aan 
kan helpen, bewijst ons een groten dienst. 

,. Het verslag der Deputatenvergadering in De Standaard van 11 Januari 
1934 verspreidt over art. XVIII weinig licht. Er blijkt slechts uit dat er niet
verdedigde amendementen op het artikel waren ingedeeld door Den Haag II 
en III en door Hemelumer-Oldphaert en Noordwolde. De inhoud dier amen
dementen is mij onbekend gebleven: hij blijkt ook niet uit de notulen der 
bespreking van de op de onderscheidene voorstellen ingediende amendementen 
in het C.C. 

g. Mij werd verzekerd, dat er hetzij van de vergadering van het Centralen 
Convent hetzij van de Deputatenvergadering een gedrukt verslag bestaat. Ook 
dit is mij niet onder ogen gekomen. Alweer: wie er ons aan helpt bewVst 
ens een dienst! 

h. Aan het in den text over de betekenis van art. XVIII gestelde kan 
nog worden toegevoegd, dat volgens een mededeling van Prof. ANEMA de 
inhoud van het artikel in hoofdzaak van hem afkomstig is - hetgeen trou
wens voor de hand ligt - en dat met "ongerepte handhaving der nationale 
zelfstandigheid" is bedoeld, dat Nederland wel aan den Volkenbond moest 
meedoen, maar moest zorgen, niet onder beslag te komen van de een of 
andere naar hegemonie strevende grote mogendheid. 

Nu, het federalistisch streven is er juist op gericht, het ontstaan van zulk 
een hegemonie te voorkomen. Een zijner doeleinden is, West-Europa tot een 
zoveel mogelijk gelijkwaardigen partner van de U.S.A. te maken. 
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souvereiniteit" wordt gebezigd, maar beide malen wordt gesproken van 
"de eigen nationale zelfstandigheid". 

Verder hierop, dat in het program-artikel vergeleken bij de redactie
ANEMA zijn ingelast de woorden "krachtig mede te werken aan de ont
wikkeling van het recht der statengemeenschap en daardoor ... " 

De hierboven medegedeelde redactie-ANEMA zou op zichzelve nog be
staanbaar zijn met een alleen-maar voorstaan van, wellicht niet eens 
bindende, bemiddeling bij internationale geschillen, al wilde Prof. 
ANEMA, blijkens zijn eigen uiteenzettingen van 1926 en 1928, zeker ver
der gaan dan dat. In de redactie, welke het program van beginselen in 
193-1 verkreeg, komt duidelijker tot uitdrukking dat inderdaad naar 
meer moet worden gestreefd. 

Daarbij is duidelijk, dat het "recht der statengemeenschap" de afzon
derlijke staten bindt, aan deze dus in zoverre beperkingen oplegt en der
halve onbestaanbaar is met absolute souvereiniteit der afzonderlijke 
staten. 

Het is uiteraard ondenkbaar, dat deze zo zeer voor de hand liggende 
waarheid in 1934 niet zou zijn onderkend. Desniettemin werd de zin
snede "met ongerepte handhaving der eigen nationale zelfstandigheid" 
uit de redactie-ANEMA overgenomen en werd deze eis gesteld in één 
adem met den plicht, "krachtig(!) ... mede te werken aan de ontwik
keling van het recht der statengemeenschap". 

Duidelijk wordt nu, waarom Prof. ANEMA en art. XVIII beide spreken 
van "nationale zelfstandigheid" en niet val'!. "nationale souvereiniteit". 
Laatstbedoelde term is historisch zwaar belast en niet zelden verstaan 
als "onbeperkte bevoegdheid van den enkelen staat, naar eigen vrije 
willekeur te handelen". Reeds daarom is de term "nationale souvereini
teit" voor den antirevolutionair niet zonder nadere omschrijving aan
vaardbaar en bruikbaar. In art. XVIII te spreken van "krachtige mede
werking aan de ontwikkeling van het recht der statengemeenschap, met 
ongerepte handhaving evenwel der nationale souvereiniteit" zou - wan
neer men aan het begrip "souvereiniteit" den zoëven bedoelden zin hecht 
- dan ook een contradictio in terminis 6) zijn geweest. Dat art. XVIII 
den term "nationale zelfstandigheid" bezigt, heeft dus ook in dit opzicht 
een zeer goeden zin: daardoor wordt zodanige tegenstrijdigheid ver
meden. 

Wie echter den term "nationale zelfstandigheid" nu toch weer min of 
meer zou willen verstaan als "althans rechtens door niemand (anders 
dan God) beperkte zeggingsmacht van den enkelen staat", die moet in 
art. XVIII een tegenstrijdigheid lezen, welke zó opvallend is, dat het 
volstrekt onaannemelijk is, dat die in 1934 dan niet zou zijn opgemerkt. 

Wie art. XVIII redelijk wil verstaan, uitleggen en toepassen, zal 
moeten erkennen, dat het recht der statengemeenschap de zeggingsmacht 
van den enkelen staat beperkt, terwijl daarbij toch zijn nationale zelf
standigheid ongerept kan blijven. 

In welken zin dat moet worden verstaan, daarvoor worde nogmaals 
verwezen naar de betogen van Dr COLIJN en Prof. ANEMA, waaruit hier
boven enkele essentiële punten werden overgenomen. Dr BRUINS SLOT 

6) Tegenstrijdigheid in de gebezigde bewoordingen. 
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formuleert het in zijn hoofdartikel in Trouw van 15 Februari 1951 aldus: 
Men wilde binnen het kader ener ontwikkeling van het recht der 

statengemeenschap - die inhoudt het geheel of ten dele 'prijsgeven 
van sommige nationale souvereiniteitsbevoegdheden - de natio
nale zelfstandigheid ongerept bewaren. En dat is ook mogelijk ge
bleken. Zowel bij den Volkenbond als bij de Verenigde Naties. En 
hei zal ook mogelijk zijn en het moet ook zeker gebeuren bij een 
eventueel meedoen aan een federatie in Europa. 

De oorzaak van het misverstand omtrent art. 18 is gelegen in 
het misbruik en de overschatting van het begrip der souvereiniteit 
in het algemeen en van de nationale souvereiniteit in het bijzonder. 
Dat heeft tot gevolg, dat men een woord als "nationale zelfstandig
heid" scheef trekt en het leest als stond er nationale souvereiniteit. 

Wij hebben het al meer gezegd: deze overschatting der souve
. reiniteit is onchristelijk en van humanistischen oorsprong. Men 

moet het begrip "nationale zelfstandigheid" daarmee niet besmetten. 

* * * 
Art. XVIII doelt in algemenen zin op de erkenning en den uitbouw 

van het recht tussen de volken en staten en op het organiseren van de 
staten in hun onderling verkeer tot rechtsverbanden 7) ,hetzij van alge
menen aard hetzij van gespecialiseerd karakter (Volkenbond, Verenigde 
Naties resp. lichamen op het gebied van posterijen, rivieren, octrooi- en 
auteursrecht, douane-, tarief- en economische unies, Benelux, plan
SCHUMAN enz. enz.). 

Het federalistisch streven kan hierop óók uitlopen. Intussen valt ons 
in hetgeen op dit gebied tot nog toe verwezenlijkt is vooral op het feit 
dér militaire, economische en monetaire blokvorming in het Pact van 
Brussel, het Noord-Atlantische Pact, de Organisatie voor Europese Eco
nomische Samenwerking, de Europese Betalings Unie. 

Met name in de beide eerste figuren hebben we te doen met blok-vor
ming tegen dreigende militaire aggressie. Vroeger sloot men daarvoor 
bondgenootschappen, allianties. Een federatie draagt een duurzamer 
karakter en leidde in V{.oeger eeuwen herhaaldelijk tot figuren, waarin 
de gefedereerde staten steeds meer van hun zelfstandigheid prijs gaven 
ten bate van de federatie, welke op den duur dikwijls. van statenbond 
tot bondsstaat, of zelfs tot eenheidsstaat werd. 

De Unie van Utrecht was zulk een federatie, waaruit na den Fransen 
tijd onze eenheidsstaat te voorschijn kwam. Trouwens, naar buiten trap 
ook reeds de Unie, naar haar eigen bedoeling, zoals die uit enkele van 
haar artikelen uitdrukkelijk blijkt, op als eenheid. 

De Verenigde Staten van Noord-Amerika werden al spoedig, door de 
noodzaak gedwongen, van statenbond tot bondsstaat. Duitsland schreed 
ook steeds verder op dien weg. 

Intussen valt hier te letten op de beide, door Dr KUYPER in zijn werk 
Antirevolutionaire Staatkunde, dl I, hfdst. X, § 40v. behandelde motieven, 
welke "in grootere geunieerde Staten (,) de eerst onafhankelijke Staten, 

T) In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat het hier altijd betreft vrijwillig 
bij verdrag gevormde verbanden; van een natuurlijke of institutaire gemeen
schap als het gezin resp. het staatsverband zijn, is hier geen sprake. 
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die er zich in oplosten, tot zelfoplossing bewoog en ze bijeen hield", te' 
weten: "saamhoorigheid in o'orsprong" en "gemeenschappelijk gevaar". 

Engeland kon in de vroege middeleeuwen één worden, het samengaan 
met Schotland was moeilijker, met Ierland wilde het nimmer vlotten. 
In Frankrijk kon een nationale eenheid groeien, in Spanje levert zij nu 
nog moeilijkheden (Catalanen, Basken!). Duitsland werd, zij het met 
schokken, één, met Oostenrijk-Hongarije is dat niet geschied. In Neder
land was mogelijk wat in België tot op heden niet werd verkregen. Het 
bindend cement der U.S.A. waren het Angelsaksisch overwicht en de 
Engelse taal. Alleen Zwitserland kent een vredig samenleven van vier 
stammen met vier talen; maar Zwitserland is ook in andere opzichten 
een bijzonder geval. Stamverwantschap, eenheid van taal en van religie 
zijn belangrijke elementen van duurzaam beleefde saamhorigheid. 

Gemeenschappelijk gevaar leidt evenzeer tot aaneensluiting. Vooral 
tot bondgenootschappelijke aaneensluiting, alliantie. Waar het motief 
der gevoelde saamhorigheid gaat spelen, schuilt hierin de kracht, die 
tot de sterker geïntegreerde figuren 8) van federatie, statenbond, bonds
staat, eenheidsstaat kon voeren. ' 

Dr KUYPER voert het hier vrij weergegeven betoog om daarmede aan 
te tonen, dat "het verlokkende denkbeeld", "de verleidelijke idee" van 
een "wereld-Statenbond", zoals "de pacifisten" dien propageerden als 
voorwaarde en middel om tot een duurzamen vrede te geraken, "voor 
verwerkelijking niet vatbaar" is. 

'Wat zich saamvoegde en aaneensloot, was van eenzelfde moeder
stam, of duchtte gemeenschappelijk gevaar. Daar nu, over heel de 
wereld gerekend, het ras [ -] en stamverschil scheidt, en de concurren- ' 
tie de rassen en stammen eer tegen elkander in 't harnas jaagt, dan dat 
't hand in hand zou doen slaan, blijkt ook uit dien hoofde de Staten
bondsidee, zoodra ze alle volken van de geheele aarde in één snoer 
beoogt te rijgen, niets dan een illusie te zijn, die wreedelijk telkens 
weer door overweldigende gebeurtenissen in haar ijdelheid wordt 
ten toongesteld. Had ons menschelijk geslacht zich als één orga
nisch geheel op natuurlijke wijze kunnen ontplooien zoo zou er nooit 
gedeeldheid zijn opgekomen, zou 't al te saam als één machtig van 
God geschapen organisme gebloeid hebben, en zou er zelfs geen 
mechanische verbinding in Staten noodig zijn geweest. Nu daaren
tegen de zondeval onze eenheid brak, de levensvariatie op antithese 
uitliep, en uit 't menschelijk hart een scheidend, twistend en over
heersching bedoelend element opkwam, lag het organisch verband 
gebroken ter neder en zoo is er nu in de Staten een mechanisch' 
verband aan 't woord gekomen, dat, als chirurgisch hulpmiddel 
kostelijk werkend, toch onherroepelijk met zich bracht, dat de psy
chisch-organische eenheid te loor ging en aan een paa; aeterna 9) 
tusschen de volksgroepen en dus ook tusschen de Staten, niet meer 
te denken viel. Niet als product van menschelijke vinding, maar als 
vrucht van Goddelijken weer-opbouw, zal, wat wij met alle Paci-

8) Vormen, waarbij de samenwerkende delen meer een wezenlijk geheel 
gaan vormen. 

9) Eeuwige vrede. 
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fisten afbidden, eens in en door Christus' Parousie 10) komen, maar 
wat alleen de Christus ons brengen kan en zal, toovert de Pacificist 
door zijn leuzen en oproepingen, door zijn manifesten en conferen
ties ons nooit. Geheel de voorspiegeling, alsof, gelijk onze provin
ciën, die eens als vrije staatjes elkander beoorloogden, zoo van zelf 
tot vreedzaam saamleven in een "Statenbond" gekomen zijn, zoo ook 
allengs alle 'nu onafhankelijke Staten van den aardbodem het zwaard 
zouden opsteken om in één omvattend wereldverband te gaan saam
leven, zoodat vanzelf alle krijg voor een duurzamen vrede zou 
wijken, berust op niets anders dan zelfrnisleiding, en ligt gevonnisd 
door de historie en door de onveranderlijke gegevens der actuali
teit 11). 

Opvallend is in dit citaat de in bedoeld hfdst. X telkens weer opduiken
de welbekende Kuyperiaanse diskwalificatie van den staat (de staten) als 
mechanisch verband, chirurgisch hulpmiddel, welke den schrijver ook 
sceptisch deed staan tegenover de verwachting van "wereld-federatie". 
Evengoed als alliantie en arbitrage draagt de federatie z. i. mechanisch 
karakter. (Men zie b.v. ook de §§ 28, 29, 31.) 

In het midden latend, of het geciteerde betoog in al zijn onderdelen 
en in zijn terminologie volledig kan worden onderschreven, komt het mij 
voor,dat het een gedachte bevat, welke ook ten aanzien van de toekomst 
der hedendaagse Europese federale samenwerking van grote betekenis ' 
is, n.l. deze, dat er zekere grenzen zijn aan de staatvorming. Natuurlijk 
liggen deze niet absoluut vast. Maar het ziet er niet naar uit, dat 
voorshands één Europese bondsstaat van algemeen karakter een te ver
wezenlijken gedachte zou zijn. De bestaande Europese staten zijn over 
het geheel genomen staten, welker bevolking telkens hoofdzakelijk tot 
één natie behoort. Meermalen vindt men daarnaast binnen die staten 
nationale minderheden, waarmede de desbetreffende staat soms al zoveel 
heeft te stellen, dat men reeds daarom sceptisch zou staan ten aanzien 
van de verwezenlijking der mogelijkheid, nog meer nationaliteiten in 
één, al dan niet geleed, staatkundig verband samen te voegen. Tussen 
de Europese staten onderling bestaan bovendien nog allerlei andere ver
schillen. Men denke maar eens aan de unieke wijze, waarop in Neder
land reformatorisch-gezinden, rooms-katholieken, vrijzinnigen en huma
nisten bijeenleven, waarbij waarborgen voor de daadwerkelijke beleving 
der geestelijke vrijheid van elk dier groepen zijn geschapen, welke in 
andere landen lang niet in die mate bestaan. Hier is een groot goed, 
voor het behoud waarvan wij ons moeten inzetten,' ook wanneer de ont
wikkeling op allerlei, gebied een verder-gaande politieke Europese samen
werking vereist. 

Daarom is dan ook volkomen juist, wat Dr SCHOUTEN zegt op blz. 17 
van zijn deputatenrede (cursivering van mij) : 

Een derde bezwaar, dat de aandacht vraagt, houdt in, dat van 
medewerking aan de federalisatie van Europa het gevolg zal zijn, 
dat de invloed van de christelijke geloofs- en levensovertuiging op 
bestuur en wetgeving sterk zal afnemen, aangezien de geestelijke 

10) Wederkomst. 
11 ) Werkelijkheid. 
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en morele constellatie van de meeste andere landen van Europa aan 
dien invloed niet bevorderlijk zal zijn, ja, daarvoor zelfs schadelijk 
zal werken. De betekenis van dit bezwaar kan moeilijk worden ont
kend, maar het kan niettemin in zeer belangrijke mate worden weg
genomen. Er moet aan worden vastgehouden - en dat geschiedt 
ongetwijfeld van onze zijde -, dat de nationale souvereiniteit be
hoort te worden gehandhaafd voor aUe nationale zaken, voor alle 
sectoren van wetgeving en bestuur, welke van nationalen aard zijn. 
Ten aanzien daarvan - als voorbeelden worden genoemd de huwe
lijks- en de onderwijswetgeving - dient de zeggenschap geheel in 
handen te blijven van de nationale Overheid. Voor wat ons land 
aangaat volgt daaruit, dat regelingen ter zake moeten blijven voor
behouden aan de Nederlandse Regering in gemeen overleg met de 
volksvertegenwoordiging. 

De Europese federatie zij een functionele federatie, d. w. z. samen
werking ten aanzien van die problemen, welke in het huidig tijdsge
wricht bepaaldelijk gezamenlijke behartiging vereisen, met name dus de 
militaire, economische, monetaire. Daarbij is het andererzijds geen prin
cipiële eis, dat elk der te scheppen lichamen van samenwerking eigen 
wetgevende, besturende en controlerende organen moet hebben. Als alge
meen leidend orgaan kan het comité van ministers en als algemeen 
controlerend orgaan het Straatsburgse parlement dienen. 

Naast het genoemde is er dan zeer veel, dat tot de bevoegdheid der 
nationale staten kan en moet blijven behoren. 

, 
Het zo juist gezegde schijnt niet overeen te stemmen met de opvatting 

van Dr BRUINS SLOT. Toch betreft het hier, naar mij voorkomt, niet een 
principieel verschil, maar een verschil in accent. Wel ziet Dr BRUINS 
SLOT de federatie als een staat, maar hij voegt daaraan terstond toe, 
dat dit geenszins betekent, 

dat dit een staat zal zijn van den vorm en de structuur gelijk wij 
die thans kennen. Het zal niet zijn een gecentraliseerde eenheids
staat, als Engeland, Frankrijk of Nederland, ieder in verschillende 
mate, thans zijn. Het woord en het begrip federatie spreken dat 
reeds tegen. De Verenigde Staten van Europa zullen ook niet per se 
behoren te gelijken op de Verenigde Staten van Amerika ... 

De strijd tegen de oude souvereiniteitsleer, die er populair gezegd 
op neer komt, dat staatsalmacht het hoogste recht is, is een bij 
uitstek Christelijke strijd geweest. 

Als deze leer in het federale recht wordt uitgebannen, is een der 
voornaamste voorwaarden voor een Christelijke rechtstructuur der 
federatie geschapen. 

Wij zien in datgene, wat wij bij een staat als souvereiniteit plegen 
aan te duiden, het geheel der overheidsbevoegdheden, een geheel 
dat te splitsen is, zodat verschillende delen daarvan aan verschillende 
organen toekomen, zonder dat daarbij van hiërarchie 12) sprake is. 

Een federale ordening van Europa zal bepaalde bevoegdheden 
moeten toekennen aan federale organen, die daarin "souverein" zul-

12) Onder- en bovenschikking. 

/ 
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Zen zijn. De reat zal oon de naticmale 8taten verblijven, die daarin 
,,8ouverein" zullen blijven. Natuurlijk zal dat moeilijkheden geven. 
leder die wel eens met het gemeentebestuur wat te maken heeft 
gehad, weet hoe ondefinieerbaar het begrip "gemeentehuishouding" 
is, waarin de gemeente autonoom is. Natuurlijk gaat het hier over 
iets anders dan over autonomie. 

De kwestie is echter, dat bij de verhouding gemeente-staat de 
staatswet prevaleert 13). 

Een dergelijke algemene prevalering van de federatie met betrek
king tot de deelstaten zou moeten worden uitge8loten. 

In het statuut der federatie moet, de bevoegdheid der federatie 
worden beperkt en nauwkeurig omschreven. En er zal een federaal 
gerechtshof moeten zijn, dat de besluiten der federale organen toetst 
aan het statuut. 

Het komt mij voor, dat het mogelijk, is, dat wij op deze wijze 
staatsvormen, staatsstructuren kunnen krijgen met een veel grotere 
variabiliteit 14) dan de staten die wij thans kennen en bezitten en 
die allen nog 'min of meer liggen onder de historische en juridische 
doem ener souvereiniteitsleer, die door haar almachtigheidskarakter 
noodwendig steeds verder centraliseren moet. 

Tot dusverre worstelde het federatie-begrip moeizaam tussèn de 
Scylla van den Statenbond, die machteloosheid betekende, en de 
Charybdis 16) van den Bondsstaat, die staatsalmacht tegenover de 
deelstaten inhield. 

De gewijzigde opvattingen over de souvereiniteit scheppen de 
mogelijkheid van allerhande functionele variaties, die tot een ge
heel nieuw type staat kunnen leiden, waarin de rechten van het ge
heel en de rechten van de delen (de deelnemenden) kunnen worden 
verzekerd. 

De citaten zijn uit het vermelde artikel in A.R. Staatkunde XIX, blzz. 
162-4 18). Uit hetgeen ik er in cursiveerde blijkt wel, dat er inderdaad 
geen wezenlijk verschil is tussen hetgeen Dr SCHOUTEN betoogde, tussen 
wat ik daaraan zo-even toevoegde en tussen hetgeen Dr BRUINS SLOT wil. 

Eveneens blijkt, naar het mij voorkomt, uit hetgeen werd betoogd, 
dat een aldus opgevat federalistisch streven evenmin als de door art. 
XVIII verlangde "krachtige medewerking aan de ontwikkeling van het 
recht der statengemeenschap" in strijd komt met den eis tot "ongerepte 
handhaving der eigen nationale zelfstandigheid", zoals dat zelfde artikel 
die moet hebben bedoeld. 

Dit wordt, behalve door het Geref. Gezinsblad, ook betwist door den 
antirevolutionairen hoofdredacteur der Nieuwe Provinciale Groninger 

13) De hoogste gelding heeft. 
14) Mogelijkheid tot variatie. 
15) Naar de mythologische voorstelling der Griekse en Romeinse oudheid 

verviel wie Charybdis (den maalstroom aan de ene zijde der smalle Straat 
van Messina) trachtte te vermijden, onherroepelijk in Scylla (de door ver
borgen rotsen veroorzaakte branding aan den anderen kant der Straat) en 
omgekeerd. 

18) Bezinning en bezieling, blz. 80-3. 
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Couramt, den heer E. VAN RULLER, in het no. van 3 Maart 1951. Anders 
dan het Gezinsblad, heeft hij tegen het hedendaagse antirevolutionaire 
federalistische streven geen bezwaar. Maar hij meent, dat het wel in 
strijd komt met wat in 1934 werd bedoeld met art. XVIII. Hij wijst 
er daarbij op, 

dat wij toen nog volop leefden in de tijd dat de leer der neutraliteit 
als de hoogste wijsheid gold. Elke aantasting onzer nationale zelf
standigheid werd in die tijd - de jaren na 1918 - als vals en 
socialistisch internationalisme gezien. De ongerepte zelfstandigheid 
onzer natie was de afgod van velen, ook van vele Anti-Revolu
tionnairen. Men kan zich er van verzekerd houden, dat de A. R. 
partij, toen zij in 1934 artikel 18 in haar program bracht, zeer be
wust dat ongerepte heeft bedoeld. Indien in die dagen zelfs maar 
gerept was van gezamenlijke exploitatie van staal, kolen of boter, 
dan zou het' grootste deel van het volk - de A. R. aan de kop -
zich tegen zulk een internationalisme hebben verzet. 

De vraag mag daarom gesteld, waarom men hier niet toegeeft, 
dat het woord ongerept, gezien in het licht van de ontwikkeling 
sinds 1934, te sterk is? De A. R. partij behoort hierover een uit
spraak te doen en deze partij, die wij goed menen te kennen, zal niet 
zo dwaas zijn, dat zij de noodzaak van deze wijziging in haar be
ginselprogram niet zou inzien. 

Tegenover dit' betoog zij er allereerst op gewezen, dat de heer VAN 
RULLER, na eerst art. XVIII juist te hebben geciteerd, in het vervolg 
van zijn betoog niet spreekt over "ongerepte handhaving der nationale 
zelfstandigheid" - zoals in art. XVIII staat - maar het voortdurend 
heeft over "handhaving der ongerepte (nationale) zelfstandigheid". Dat 
is echter geenszins hetzelfde ! 

Hij gaat dan het woord "ongerept" verklaren als "onaangeraakt, on
gedeerd, ongeschonden, onaangetast" en past dat toe op de ,,(nationale) 
zelfstandigheid". Maar dan komt er iets te staan, waardoor het artikel 
reeds in 1934 innerlijk tegenstrijdig zou zijn geweest, want "ongerepte 
nationale zelfstandigheid" ware inderdaad zo iets als "souvereiiliteit" in 
den boven afgewezen zin, die onbestaanbaar is niet alleen met federatie, 
maar 66k met "krachtige medewerking aan de ontwikkeling van het 
recht der statengemeenschap". 

Door zijn onnauwkeurig citeren komt de heer VAN RULLER dus tot 
een resultaat, dat ook in 1934 on-antirevolutionair was en waarvoor de 
mannen van 1934 zich dan ook wel hebben gewacht het in het program 
neer te leggen. Het woord "ongerept" is door hen op zijn juiste plaats 
gezet. 

Dat de antirevolutionairen in 1934 stellig niet voor een plan-ScHUMAN 
te vinden zouden zijn geweest, doet niet veel ter zake. 1951 is 1934 niet. 
De Vraag is maar, of onder de omstandigheden van 1951 een plan
ScHUMAN e.d. past binnen hetgeen de antirevolutionaire partij in 1934 
in haar program formuleerde als eis van haar beginsel inzake inter
nationale aangelegenheden. Het is altijd een verdienste van een formule
ring van beginselen, als zij ruimte biedt om ook de toekomstige ontwik
keling der dingen op te vangen. Naar ik meen doet art. XVIII dat op 
niet onbevredigende Wijze, ook al zou men bij een herziening er natuur-
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lijk rekening mede kunnen en moeten houden, dat de Antirevolutionaire 
partij haar woord nu heeft te spreken over aangelegenheden, welke in 
1934 nog niet aan de orde waren. Daarbij zal zij er ook dan voor moeten 
waken, dat een eventuele formulering voor een antirevolutionair verant
woord federalistisch streven ooit in strijd zou komen met de juist te 
achten beginselen voor de internationale samenleving, waaraan ook de 
huidige redactie van art. XVIII een formulering beoogt te geven. 

Ik meen met het voorgaande te hebben aangetoond, dat zulk een 
strijd thans inderdaad niet bestaat en dat het federalistisch streven, 
zoals dat in antirevolutionairen kring wordt voorgestaan, binnen het 
kader van ons program van beginselen volkomen geoorloofd is, geen 
"revolutie-met-stille-trom", geen "mishandeling van beginselen", mis
schien wel een "de bakens verzetten als het getij verloopt" - hetgeen 
niet alleen een volkomen geoorloofde, maar zelfs een den christen ge
boden handelwijze is! -, maar stellig geen ongeoorloofd "de huik naar 
den wind hangen". 

G. 
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ORIENTERING INZAKE DE WIJKGEDACHTE EN ENKELE 
ONTWIKKELINGSVORMEN DAARVAN 

DOOR 

Dr F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

Nieuw is de wijkgedachte allenninst. Hoe lang kennen we niet 
reeds wijkvonning en wijkwerk? 

Toch is het de moeite waard, ons thans eens opzettelij k met 
deze dingen bezig te houden, want er is zich op het ogenblik toch . 
wel iets aan het ontwikkelen wat we vroeger noch theoretisch, noch 
practisch zo hebben gekend. 

Reeds in de oorlogsjaren, naar achteraf is gebleken, en ook 
sedert de bevrij ding hebben velen zich beziggehouden met de 
vraag, hoe het grote-stadsleven beter tot hannonische ontplooiing 
te brengen zou zijn, hoe de bouw mede hierop betrokken zou kun
nen worden, en hoe ook de activiteiten van het zo in bonte ver
scheidenheid bloeiende verenigingsleven het best tot haar recht 
zouden kunnen komen, de ganse gemeenschap ten goede. 

Het zij n in het bij zonder mensen geweest uit den kring der 
door vernieuwingsdrang bezielde humanisten, die welbewust zich 
op de vragen daar rondom bezonnen hebben, en er zich nog steeds 
mee bezig houden. Zij voeren met klem een wann pleidooi voor 
wijkvorming naar allerlei facetten, met name in de grote steden. 

Merkwaardigerwij ze is ook elders - vooral in de Verenigde 
Staten en Engeland, waar men zich ook vóór den oorlog reeds met 
deze kwesties bezighield - een zeer krachtige stuwing in deze 
richting waar te nemen. Zo zelfs, dat de idee van wijkvonning 
al heel aardig gemeengoed is geworden. 

In Engeland komt in vrijwel alle wederopbouwplannen sedert 
1945 de wijkgedachte tot uitdrukking; zij wordt gesteund door 
het er bij betrokken ministerie. 

Gaat het hier nu maar om een toevallige coïncidentie? Ik geloof 
het niet. Het kon wel eens zijn, dat het allerwege op den voor
grond treden van soortgelijke denkbeelden in dezen er op wijst, 
dat het hier misschien gaat om een innerlijke noodzakelijkheid in 
de ontwikkeling van de moderne samenlevingsvormen. 
A. S. XXI-4 8 
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Maar laat ik niet vooruit lopen op een critische bezinning. Aller
eerst is nodig een nadere aanduiding, waarom het hier gaat. Daar;" 
bij zal blijken dat het staatkundig aspect niet bepaald van over
heersende betekenis is. Hetgeen overigens niet wil zeggen, dat het 
van de Redactie onjuist gezien is, genoemd onderwerp in dit blad 
behandeld te willen zien. 

Ik stel mij voor, eerst een uiteenzetting - uiteraard kort - te 
geven van de denkbeelden die op het ogenblik worden gepropa
geerd ;' vervolgens stil te staan bij enkele zeer onlangs ontstane 
vormen van realisering in de practijk naar bepaalde aspecten, en 
tenslotte een poging te doen, voor ons zelf een houding te bepalen 
ten opzichte van dit streven. 

De groei van de wereldsteden baarde reeds voor den oorlog 
velen zorgen. Deze blijkbaar door niets te stuiten ontwikkeling 
stelde en stelt voor allerlei vraagstukken, die een oplossing be
hoeven. Men heeft deze laatste gezocht, o. a. in het bouwen van 
Z.g. tuindorpen en satellietsteden, in decentralisatie van bestuur 
door aan geannexeerde gemeenten een zekere onafhankelijkheid te 
laten. Maar Qeze stedebouwkundige en bestuurstechnische oplos
singen bevredigen slechts ten dele. 

Iedereen weet, dat de overrompelende vlucht, welke de industri
alisatie in de vorige eeuw nam, er reeds hard toe heeft bijgedragen, 
aan den stedebouw een min of meer chaotisch karakter te ver-
lenen, terwijl het niet ingeschoten zijn op het nieuwe, en een mate- 0! 

rialistische geesteshouding, waarbij hoegenaamd niet rekening 
werd gehouden met de noden en behoeften van den medemens, 
mede het hunne deden om de kwade kanten van het grote-stads-
leven tot ontwikkeling te brengen. 

Het is waar, dat steden der 1ge en 20ste eeuw woelige en vaak 
karakterloze centra zijn geworden, waar de mensen als vreemden 
langs elkaar heen leven en waar de meest schrijnende tegenstellin
gen bestaan. 

De vraag hoe hierin verbetering te brengen is met name acuut 
geworden bij de wederopbouwplannen van na den oorlog. Waarlijk 
geen wonder is het, dat in ons land inwoners van de zwaarst ge
troffen stad het eerst gegrepen zijn door de idee, de noodzakelijke 
vernieuwing der stad haar beslag te doen vinden op een wij ze die 
naar alle zijden verantwoord is. Met name de groep-Bos heeft in 
boekvorm - onder den titel De stad; der toekomst - de roelwmst 
der stad - een waardevolle constructieve studie gegeven. 

De grote betekenis van dit werk is, dat het vraagstuk in zijn 
veelzijdigheid, dus niet alleen naar stedebouwkundig en bestuurs-
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technisch aspect, wordt aangevat. De sociale en culturele kanten 
krij gen evenzeer accent. Wars van probleemstellingen en oplos
singen welke slechts een incidenteel karakter dragen, heeft men 
getracht de afzonderlijke verschijnselen in een totaliteit te vatten. 
En' hiermede raak ik tevens aan het eigene wat de wijkgedachte 
in haar actuelen vorm, zowel hier als elders (in Amerika ver
schenen er belangrijke sociologische studiën over), kenmerkt: het 
grote-stadsprobleem in zijn bonte verscheidenheid van vormen 
wordt als één geheel aangevat. Men streeft er naar, door wijksge
wijze stadsopbouw en wijksgewijze "planning" van de economi
sche, sociaal-culturele en bestuurlijke activiteiten te komen tot een 
zinvol georàJende woon- en werkgemeenschap. ZÓ, dat het onover
zichtelijke en wanordelijke plaats maakt voor constructieve vor
men, waarbij ook de sociaal-psychologische en culturele aspecten 
ten volle tot hun recht komen. . 

Datgene wat de wijkgedachte tot een moderne conceptie maakt 
is juist het streven naar een alomvattende (men spreekt in dit 
verband graag van een synthetische) oplossing. 

Staande voor de vraag, hoe het mogelijk is binnen het kader van 
de moderne stad den stadsbewoner een overzichtelijk levensmilieu 
te bieden, hem te verlossen uit de eenzaamheid, die juist temidden 
der ma!:'lsa zo veelvuldig voorkomt, zijn zelfwerkzaamheid te be
vorderen en zijn belangstelling te wekken voor het stedelijk leven, 
werd men als vanzelf gedreven in de richting van decentralisatie, 
van wijkvorming, waarin het gemeenschapsleven tot uitdrukking 
kan komen. 

Daartoe wil men aansluiting zoeken bij bestaande wijkindelin
gen, zoals deze in de meeste steden zijn waar te nemen, het wijk
leven bevorderen door de gewenste voorzieningen aan te brengen, 
en daarmede te appelleren op een zeker ongecultiveerd wijkbesef. 

Men ziet in het verschiet de gehele rijke activiteit van het be
staande kleine verenigingsleven in onderlingen samenhang en 
samenwerking tot ontplooiing komen. ' 

Wellicht is het goed even aan te geven, hoe de opbouw van de 
stad gezien wordt. Men onderscheidt de volgende geledingen, die 
gaarne door steeds groter wordende cirkels worden voorgesteld: 

De meest besloten gemeenschap waarin de mens leeft is het 
gezin. 

De woning van het gezin bevindt zich in een straat, die deel 
uitmaakt van de buurt, welke gezien wordt als een bescheiden, 
doch niet onbelangrijke bouwsteen van de stadsgemeenschap. 

Dan komt de wijk, dát deel van de stad dat door den bewoner 
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nog als één geheel wordt overzien en waarmee hij zich direct ver
bonden gevoelt, niet meer persoonlijk, gelijk in de buurt, maar 
door het karakter en het aanzien van het geheel. Zij maakt de 
bouwsteen bij uitnemendheid van het stadsgeheel uit. 

Terwijl in iedere buurt winkels nodig zijn voor de dagelijks 
weerkerende levensbehoeften, zuIlen in de kern van de wijk, waar
omheen een aantal buurten gegroepeerd is, kerken en scholen 
(middelbare en andere inrichtingen voor grotere kinderen he- . 
hoeven niet meer in de wijk te zijn), verzorgende bedrijven en 
zaken die men niet iederen dag behoeft te bezoeken, een plaats 
hebben. In het centrum van de wijk denkt men zich een gemeen
schapshuis met voorzieningen voor bijeenkomsten van aIlerlei 
aard. Ook een gebouwtje waarin de Kruisverenigingen, polikli
nieken en consultatiebureaux kunnen werken. Kortom, men wenst 
binnen het kader van een wijk (bij ons houden dé meesten vast 
aan een omspanning van ongeveer 20.000 inwoners, terwijl 
Minister IN 'T VELD een getal van 40.000 aan te bevelen vindt -
hetgeen nog altijd minder is dan de communities te Londen, die 
50.000--100.000 bewoners omvatten) voorzieningen voor sociale 
en medische zorg, voor sociaal verkeer en culturele en geestelijke 
ontwikkeling, spel, sport en andere ontspanning. 

Het stad8deel heeft dan weer allerlei voorzieningen op groter 
schaal dan binnen de wijk gewenst en mogelijk zijn. 

Het sfxulsgekeel tenslotte omvat en overheerst alles wat buurt, 
wijk en stadsdeel kunnen bieden met de functioneel daarin thuis
horende voorzieningen. 

De stedebouwkundige verwezenlijking zal natuurlijk voor nieuwe 
wijken het eenvoudigst zijn. Deze kan men nu zó projecteren, dat 
rekening wordt gehouden o.a. met de volgende eisen. 

Er zij verscheidenheid van woningtype, kleine gemakkelijke be
nedenhuizen voor ouden van dagen, ruime woningen voor grote 
gezinnen, alsmede op kleine en middelgrote gezinnen afgestemde. 
Men zal er op letten, dat woningen en scholen zó geplaatst worden, 
dat de jonge kinderen niet een gevaarlijken hoofdverkeersweg be
hoeven over te steken, dat er een plantsoen of klein park is, be
nevens een enkel sportveld en speelplaatsen, een wijkgebouw enz. 

Het spreekt vanzelf, dat een ideale wijk in materiëlen zin pas 
dán aan het beeld, dat de voorstanders zich van de wijk maken, 
zal beantwoorden, wanneer ook de organisatorische vormen door 
de activiteiten der wijkbewoners zelf worden gevonden. Een goed 
ofganisatorisch verband dient de harmonie te brengen tussen socia
len inhoud en stedebouw'ku!ldigen opzet. 
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In de bestaande stadsdelen zarhet een proces van jaren worden, 
reeds om de gewenste materiële voorzieningen te bewerkstelligen. 
Maar het zwaartepunt wordt toch gezien - en dat is vooral een 
kwestie van groei en samenwerking - in sociale en culturele 
wijkvorming, zodat er een milieu ontstaat waarin de ontplooiings
kansen voor den enkeling groter zijn dan thans. 

In warm idealisme ziet men in de wijkvorming een mogelijkheid 
tot versterking van de geestelijke weerbaarheid. En dan aldus: 
enerzijds prikkeling van de zelfwerkzaamheid en van de geeste
lijke activiteit, opdat de mens tot bewust leven komt en behoed 
wordt voor het gevaar, in de massa onder te gaan, andererzij ds 
versterking van het saamhorigheidsbesef, opdat de mens weer 
begrip krijgt voor zijn plaats in de gemeenschap. 

Uit de inwerking van deze beide op elkaar ziet men een verant
woordelijkheidsbesef groeien, dat in den grond een nieuwe uit
drukking is van het oude begrip burgerzin. 

Mr J. IN 'T VELD tekent de te verwachten vrucht van wijkvor
ming aldus: "Wanneer de sociale zorg gedragen wordt door het 
gemeenschappelijk besef van gemeenschappelijke verantwoorde
lij'kheid niet alleen voor het materiële lot van de naaste, maar ook 
voor zijn geestelijke en zedelijke noden, zomede door een gevoel 
van gemeenschappelijke schaamte over zieke plekken in onze 
samenleving, kan zij een belangrijke functie gaan vervullen in de 
opvoeding tot burgerzin ... 

"Men zal de mensen moeten pakken in wat hun onmiddellijke 
belangstelling heeft, om dan geleidelijk te komen tot verruiming 
van hun gezichtskring . 

"Van voetbalclub of buurtvereniging, dan wel dorpsgemeen
schap (in de wijkvorming ziet men een herleving van de oude 
dorpsgemeenschap) tot Unesco - het is een lange weg, maar 
naar ,mijn mening de enige die ons voeren kan uit het moeras 
van geestelijk defaitisme, onderling wantrouwen, gebrek aan 
wederzijdse waardering, twisten en tweedracht waarin de wereld 
dreigt onder te gaan. Samentrekking van alle krachten die van 
goeden wille zijn is daartoe een noodzakelijke voorwaarde, en dan 
nog zal het een moeizaam werk zijn van lange adem." 

* * * 
Laat ik voorlopig met deze inleiding mogen volstaan, om nu, 

alvorens tot een critische beschouwing te komen, den blik te wen
den naar bepaalde uitingsvormen van saambundeling in organisato
rische werkzaamheid, die vaak, zonder voorafgaande confrontatie 
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met weergegeven denkbeelden, toch een zekère ontwikkeling, zij 
het partiëel, in bedoelde richting verraden. 

In den loop der jaren zijn er in de noordelijke provincies Op
bouwverenigingen gesticht, waarin particulieren, verenigingen 
en Overheid samenwerken met het doel den "economischen, cul
turelen en hygiënischen opbouw te bevorderen". Deze stimuleren 
de zelfwerkzaamheid van de bevolking en werken coördinerend. 
Maar op provinciaal niveau. 

GrlYningen. 
Van de stad Groningen valt niet veel te vertellen. Vraagt men 

aan een inwoner hoe men daar ten opzichte van de wijkgedachte 
staat, en of er iets in den geest van wij'kvorming groeiende is, dan 
kan er een antwoord komen: dat hebben wij niet nodig: de ge
meenschap hier is nog tamelijk overzichtelijk, zelfs van hetgeen 
er leeft in de van het centrum vrij ver verwijderde delen kan tame
lijk gemakkelijk een beeld worden gevormd. Of het inderdaad juist 
is dat aan de integrerende functie van wijkvorining geen behoefte 
is, vermag een buitenstaander als ik niet te beoordelen. 

Maar wèl is het nuttig, even gewag te maken van het feit, dat 
deze stad een nieuwe wijk heeft bij het Oosterpark van een 1600-taJ 
woningen met een centraal gebouw, buurthuis genoemd, zoals er 
volgens deskundigen geen tweede in ons land wordt gevonden. 
Het bevat een volks- en een schoolbad en een wasinrichting met 
drogerij, mangelzaal enz., waar de vrouwen in enkele uren haar 
was kunnen doen om deze kant en klaar weer mee naar huis te 
nemen. Er is een uitleenbibliotheek, er zijn kleine en grote zalen 
voor bijeenkomsten van clubs voor ontspanning en ontwikkeling 
en het werk der verenigingen. 

De initiatiefnemers zijn hun tijd vooruit geweest. Want de was
afdeling werkt b.v. al sedert 1936 en was in 1941, naar mij toe
vallig bekend is, al van Maandagmorgen tot Vrijdagmiddag bezet. 
Hier was dus al vroeg een voorziening aanwezig, die later niet 
alleen door de groep-Bos als een toekomstideaal wordt gezien, maar 
waarin deze vele vrouwen door het gehele land naast zich heeft 
of zou hebben indien ze van de mogelijkheid op de hoogte waren. 
Met name de vrouwen uit het volk doen graag zelf de was, terwijl 
ze thuis toch hoegenaamd geen gelegenheid voor drogen hebben. 
Hier is dan de oplossing. Ze kunnen bij wijze van spreken nog 
zitten breien, terwijl ze voor een luttel bedrag gebruik maken van 
de beschikbare machines. 

De centrale drijvende kracht van het werk in en rondom het 
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buurthuis was tot voor kort het vrouwelijk raadslid M. GORTER, 
die als secretaresse van . het bestuur de ontwikkeling voor een 
groot deel leidde, tot zij niet lang geleden door den dood werd weg
genomen. 

Amst,eroom . 
De ontwikkeling van onze hoofdstad is heel weinig gegaan in 

de richting die voorstanders van de wijkgedachte gunstig kunnen 
noemen. Wijkleven met naar binnen !le gewenste schakering van 
volksgroepen uit verschillende maatschappelijke lagen zal daar niet 
gemakkelijk kunnen opbloeien, omdat er vele speciale woonwijken 
zijn: déze voor arbeiders, die voor gefortuneerden, ándere voor 
middenstanders, die op zijn hoogst aan de grenzen wat ineenvloeien 
maar verder los van elkander staan. 

In D,e Sohakel (Gemeenschappelijk orgaan van de instellingen ' 
voor maatschappelijke zorg te Amsterdam) van November 1948 
vertelt J. C. VAN DAM (Hoofd van den Dienst voor Sociale Zaken), 
hoe hij in een aardig boekje van 125 jaar terug een overzicht aan
trof van de toen reeds eeuwen bestaande werkzaamheden der wijk
meesters, die, 141 in getal, als vrijwillige krachten optraden in 
zaken, welke in hoofdzaak betrekking hadden op armenzorg, be
volkingsregister, burgerlijke en militaire zaken en verkiezingen. 

De desbetreffende -regelingen waren wel centraal, maar de uit
voering berustte bij deze wijkmeesteren. 

Terwijl tegenwoordig de 'YIiU18te omge1JÏng buurt, en het grotere 
verband wijk genoemd wordt, was de betiteling in die dagen juist 
omgekeerd: de wijk besloeg het kleinere oppervlak; een aantal 
wijken vormde een buurt. 

De 50 "buurten" die Amsterdam omstreeks 1850 telde, werden 
in 1855 bij verordening samengevoegd in 12 buurtringen, die nu 
ieder een bezoldigd ambtenaar als secretaris ontvingen. Dat was 
tevens het einde van de vrijwillige medewerking der burgerij aan 
overheidstaken in eigen omgeving aldaar. De secretariaten ontwik
kelden zich tot ambtelijke bureaux en omstreeks 1900 werd de 
adminisu-atieve arbeid overgeheveld naar het Centrale Bevolkings
register en den Burgerlijken Stand. Andere werkzaamheden waren 
reeds eerder aan de buurten onttrokken. Maar bestuurlijk ver
toonde Amsterdam klaarblijkelijk weinig behoefte aan decentrali
satie, getuige ook het feit dat de hulpsecretarieën van de in ,1921 
geannexeerde gebieden zelfs ten dele weer zijn verdwenen. 

Er staan mij geen gegevens ter beschikking waaruit zou blijken, 
dat dit thans anders aan het worden is. Hoewel ik mij zeer goed 
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zou kunnen voorstellen, dat in Amsterdam evenmin als in Rotter
dam de gemeenteraadsleden in staat zijn, zich persoonlijk intensief 
genoeg vertrouwd te maken met de bijzondere problemen en be
hoeften van de verschillende stadsgedeelten, voorzover het bestuur 
der stad als zodanig daarmee van doen behoort te hebben. 

Toch heeft de wijkgedachte naar sociaal aspect in een bepaalden 
hoek wortel geschoten, n.l. op de Eilanden, en het is niet onmoge
lijk dat de Jordaan zal volgen. 

Elke insider weet, dat met de Eilanden een stads gedeelte is 
. aangeduid waar de sociale toestanden niet rooskleurig zijn. Met 
name de huisvesting is bijzonder slecht. Enige jaren terug heeft 
een klein comité van personen uit kerkelijke en verenigingskrin
gen hiervoor de aandacht van het gemeentebestuur gevraagd. De 
Dienst voor Sociale Zaken stelde een onderzoek in. Weliswaar werd 
daardoor aan enkele gevallen van den allerergsten nood een eind 
gemaakt, maar. overigens kon, gezien de vele remmende factoren 
van onzen tij d, inzake huisvesting niet veel worden gedaan. 

Toch kwaîn er iets belangrijks uit voort, n.l. een blijvend nauwer 
contact tussen bedoeld comité en den' Dienst voor SOeÎale Zaken. 
Men overlegde gezamenlijk, of er althans niet iets te bereiken 
was in het belang van' de zo losgeslagen jeugd uit de buurten 

. daar. En inderdaad, dat lukte, in zoverre al spoedig een 50-tal 
kinderen, die de aandacht trokken door hun veelvuldig school
verzuim en ernstige baldadigheid, geplaatst werden in een kamp 
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
afdeling Vorming buiten schoolverband. Voor drie maanden, met 
medewerking van de ouders, dus vrijwillig. 

Deze eerste stap lokte den volgenden uit, want, degenen die 
zich inspanden voor deze jeugd beseften reeds dat bij terugkeer 
der kinderen zonder meer, al hetgeen gewonnen was spoedig weer 
te loor zou gaan door den invloed van slechte vrindjes e. d. Een 
zekere nazorg was onontbeerlijk. En terwijl men zich aan het 
bezinnen was op het hoe, kwam toen de gedachte op, of zich hier 
niet een mooie gelegenheid voordeed om tot vorming van een Wijk-
centrum op de Eilanden te komen. 

Een kern van actieve, in de belangen van de Eilandenbewoners 
geïnteresseerde personen was er en hier had men als eersten aan
loop een voor het grijpen liggende, wellicht ook de bevolking toe
sprekende taak. 

Sedert medio 1949 bestaat er nu op de Eilanden een wijkcen
trum. De oprichting had nog wel enige voeten in de aarde. Met 
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name bestond er vrees dat de gemeente, in casu de Dienst voor 
Sociale Zaken in dezen een te overheersende plaats in zou nemen, 
waardoor aan de verenigingen te kort zou worden gedaan. Maar 
dat is zeer meegevallen. 

De doelstelling zoals deze in de stichtingsakte is vastgelegd vindt 
men omschreven als volgt: "de burgerzin en het saamhorigheids
gevoel aan te kweken, de sociaal-culturele belangstelling en activi
teit aan te moedigen, het verantwoordelijkheidsgevoel te ontwik
kelen en de maatschappelijke zorg te bevorderen, alsmede de zelf
werkzaamheid en de onderlinge samenwerking van de verschil
lende bevolkingsgroepen te vergroten." 

Als middelen om dit doel te bereiken worden dan genoemd: 
a. het met elkaar in contact brengen van de lichamen en per

sonen, die op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied in het 
desbetreffende stadsgedeelte werkzaam zijn; 

b. het oprichten van wijkgebouwen, bestemd voor het houden 
van lezingen; het huisvesten van clubs, adviesbureaux, crèches 
en andere instellingen die tot bereiking van het doel kunnen 
leiden; 

c. het organiseren van cursussen en van bij eenkomsten tot 
voorlichting der bevolking over vraagstukken van algemeen sociaal 
en sociaal-cultureel belang; 

d. het bevorderen van het organiseren en zo nodig zelf orga
niseren van clubs en adviesbureaux etc., als bedoeld sub b; 

e. het geven van adviezen aan hen die hulp of raad behoeven; 
f. het nemen van initiatieven op maatschappelijk en sociaal

cultureel gebied waar zulks nodig en gewenst is. 
Wat de totstandkoming van den Wijkratld betreft, die uit ten 

minste 7 en ten hoogste 30 leden mag bestaan, kan ik slechts door
geven dat "er naar gestreefd wordt de aanwijzing der leden op 
democratische wijze te doen geschieden". Dat gaat nu zó: er zijn 
op het ogenblik 5 verschillende secties, elk samengesteld door een 
groot aantal instellingen en verenigingen welke zich ieder op 
dat speciale terrein bewegen. Deze organisaties hebben een be
stuur en een dagelijks bestuur van de betreffende sectie gekozen. 
De dagelijkse bestuursleden nemen plaats in den wijkraad nadat 

~ zij daartoe door den wijkraad zijn benoemd. Deze benoeming 
draagt dus slechts een formeel karakter. Men heeft nu de secties: 
Sociale en medische zorg; jeugd; sport; ontwikkeling en ontspan
ning; algemene zaken. 

De voorstellen welke door de secties of het dagelijks bestuur 
t zijn voorbereid komen in den wijkraad ter tafel. De voorzitter 
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van de Amsterdamse Gemeenschap afd. Eilanden werd tevens 
voorzitter van de sectie Ontwikkeling en Ontspanning, waardoor 
eerstgenoemde Gemeenschap het gevaar van in de verdenking te 
komen, ontging. 

De gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken heeft een gebouw 
beschikbaar gesteld, en voorlopig ambtenaren en financiën. E~n 
dezer ambtenaren fungeert als "sociale verkeersagent" en houdt 
dagelijks van 2 tot 4 uur spr~kuur in het wijkcentrum. Voorts 
is zijn taak vooral, den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken 
en andere instellingen van Sociale Zorg opmerkzaam te maken op 
sociale misstanden welke zich op de Eilanden mochten voordoen. 

Als gemeentelijk gedelegeerde heeft de. Directeur van den Ge
meentelijken Dienst voor Sociale Zaken qualitate qua zitting. 

Het experiment is nog niet zo lang aan den gang, maar de samen
werking is tot nu toe zeer bevredigend. 

Een gehouden enquête heeft de overtuiging gevestigd, dat op 
de Eilanden de inkomsten der arbeidersbevolking niet minder zijn 
dan in andere volksbuurten. Het zijn vooral de slechte woning
toestanden die het peil zo naar beneden halen, en dan speelt daarbij 
natuurlijk ook een rol het gemis aan huishoudelijke bekwaam
heden bij vele vrouwen. Het geven van huishoudelijke voorlichting 
kwam dan ook al dadelijk aan de orde. 

Een grote moeilijkheid vormen de financiën, want wat men ook 
onderneemt, alles kost geld. En al is op de gemeentelijke begroting 
een post uitgetrokken voor hulp aan het wijkcentrum, men is 
terecht van mening dat er een groei moet zijn naar zoveel mogelijk 
eigen zelfstandigheid. Daartoe denkt men o. a. aan.een contributie
systeem voor zo mogelijk alle Eilandbewoners; Terecht, want al 
wat iemand krijgt zonder enig offer wordt minder gewaardeerd 
dan datgene waaraan men iets, al is het nog zo weinig, bij draagt. 
Het wijkcentrum zal voor de bevolking pas werkelijk betekenis 
hebben, wanneer deze het kan beschouwen als eigen waardevol ge
meenschappelijk bezit. 

De stoot tot de plannen ter verwezenlijking van de wijkgedachte 
kwam, als gezegd, hieruit voort, dat zo gaarne iets werd gedaan 
voor de ontsporende jeugd. Men is allerminst bij de jeugd blijven 
staan, maar toch zijn voor de kinderen al verscheidene goede din
gen bewerkstelligd: Ik denk hier b.v. aan het ontwerpen en ten 
uitvoerleggen van plannen om de jeugd tijdens de schoolvacanties 
prettige en goede bezigheden te bezorgen. 

In het jaarverslag van de Amsterdamse Kinderpolitie over 1949 
lezen we dat de jeugdcriminaliteit op de Eilanden van 21,7 % 
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in 1948 daalde tot 9,52 % in 1949; waarbij het Hoofd der Kinder
politie als zijn persoonlijke mening vermeldt, dat de vermindering 

~ van de jeugdcriminaliteit in dit stadsgedeelte voor een gQed deel is 
te danken aan de activiteit van het Wijkcentrum "De Eilanden". 

r Hoewel het voornaamste van den arbeid van het Wijkcentrum 
1 zich niet in getallen en statistische gegevens laat neerleggen, is 
I; het toch verheugend dat er als het ware een zeker tastbaar resul-
~ taat van de bemoeiingen valt aan te wijzen. Eigenlijk ligt het zo 

voor de hand. Want wie weet in wat voor volgepropte hokjes die 
) jeugd is behuisd, verstaat het dadelijk, dat deze kinderen, die ook 

buiten geen gelegenheid hebben tot normaal vertier, aan de ver
leiding van het uithalen van allerlei kattekwaad en baldadigheden 
- zo niet erger - geen weerstand kunnen bieden, als er niemand 
zich om hen bekommert. 

De differentiëring in organisaties is niet aangetast, maar door 
) de contactvorming in wijkverband, heeft het werk aan doelmatig-
1 heid en intensiteit gewonnen. 
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Zoals de wijkgedachte op de Eilanden vorm heeft gevonden, 
komt zij ten goede aan de sociale opheffing van bevolkingsgroepen 
welke tot dusv~rre te zeer in de verdrukking hebben geleefd. 

Den Haag. 
De oprichting en de arbeid van de Sociale Wijkcentra te Den 

Haag moeten we zien tegen den achtergrond van de werkzaam
heden, door het Interkerkelijk Bureau in de oorlogsjaren verricht. 
Het I. K. B., dat in Januari 1945 uitdeelposten voor voedselver
strekking had gevormd, was er tevens toe overgegaan, wijkbureaux 
te vestigen waaraan maatschappelijke werkers waren verbonden, 

I omdat men via de uitdeling van noodvoedsel vaak in aanraking 
kwam met gevallen van zeer ernstigen nood, waar ook andere hulp 
en bijstand niet mocht achterwege blijven. 

Na de bevrijding kwam de voedselverstrekking te vervallen. 
Maar terecht werd gemeend dat het van belang was de wijk
bureaux te behouden voor de voortzetting van het maatschappelijk 
werk. Het publiek had den weg naar deze bureaux gevonden en 
kon bovendien nu gemakkelijk deskundige voorlichting krijgen om
trent de vele voorzieningen welke ten behoeve van de oorlogs
slachtoffers werden getroffen. Daar het centraal gelegen infor
matiebureau van den Socialen Raad door het gebrek aan verkeers
middelen voor velen moeilijk of niet bereikbaar was, werd in het 
najaar van 1945 een aantal ambtenaren van dezen Raad gedeta
cheerd ~op genoemde wijkposten waar zij dagelijks spreekuur hiel-



124 DR F. T. DmMER-LINDEBOOM 

den. Zo kon in veel gevallen onnodig geloop en overbodige arbeid 
worden voorkomen, terwijl bijzondere gevallen direct bij de daar
voor in aanmerking komende instellingen konden worden aanhan
gig gemaakt. Vrij snel groeide nu een intensief contact met de 
vertegenwoordigers van vele instellingen en diensten. Gezamen
lijke vergaderingen werden belegd, waarop allerlei kwesties, de 
samenwerking betreffende, bespreking vonden en de meest ge
compliceerde gevallen uit de practijk werden behandeld. 

Vervolgens had, toen de werkzaamheden van Ned. Volksherstel 
ten einde liepen een samensmelting plaats met de wijkburaux. 
Er was werk te over, en zowel bij de instellingen als bij het publiek 
bestond er waardering. Op voorstel van N. V. H. besloot daarom 
het bestuur van den Socialen Raad te pogen, deze wijkkbureaux 
in een afzonderlijke stichting onder te brengen, hetgeen financiëel 
werd mogelijk gemaakt door de tekening van een gift, groot 
f 100.000,- van N. V. H. 

Het doel van deze nieuwe stichting vindt men omschreven in 
artikel 3 van de stichtingsakte, dat aldus luidt: 

De Stichting heeft ten doel in wijkcentra de zelfwerkzaamheid 
~ en de samenwerking te bevorderen van de kerkelijke, burgerlijke 
en particuliere instanties voor maatschappelijke zorg in de ge
meente 's Gravenhage en haar wijken. Zij streeft dit doel na: 

a. door het houden van contactvergaderingen van maatschap-
pelijke werkers; 

b. door het organiseren van cursussen; 
c. door het geven van advies; 
d. door het verlenen van bemiddeling; 
<e. door het uitoefenen van toezicht op personen en gezinnen 

in maatschappelijke nood, voor zover dit toezicht niet op 
andere wijze geschied; en 

f. door het adviserend en stimulerend optreden, alsmede het 
initiatief nemen waar dit in de betrokken wijk op maat
schappelijk gebied nodig of gewenst is. 

De leden van het stichtingsbestuur werden benoemd door het 
bestuur van den Socialen Raad, en wel voor de helft uit zijn mid
den, terwijl bij de benoeming van de overige bestuursleden zoveel 
mogelijk gestreefd werd naar vertegenwoordiging van de verschil
lende gezindten in de gemeente 's Gravenhage. Bovendien kregen 
enkele deskundigen op het gebied van maatschappelijke zorg zit
ting. De samenstelling werd, naar we in het verslag lezen, zonder 
enige moeite bereikt. 
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Uit het overzicht over de werkzaamheden van deze senii-over
heidsinstelling krijgt men sterk den indruk dat zij in een behoefte 
voorziet. Het wijkcentrum werd ter beschikking gesteld als ont
moetingspunt voor ieder die sociaal geïnteresseerd is in de wijk. 
Van de bijna 10.000 gevallen die in 1948 bij de verschillende centra 
werden aanhangig gemaakt, werden er ongeveer 4.500 door de. 
diverse instellingen aangebracht, ongeveer 3.000 door particulieren, 
en de rest door belanghebbenderi zelf. 

Terwijl vele zaken met een enkel advies konden worden afge
daan, en vele andere met een enkel bezoek, konden meer dan 3.300 . 
gevallen overgedragen worden aan daarvoor in aanmerking 
komende instellingen. De gevallen, die niet voor overdracht in aan
merking kwamen - een goede driehonderd - betroffen "de zeer 
moeilijke welke als regel weinig of geen band meer hebben met 
enige confessionele groep". 

Het is goed in te denken hoe voor de oudjes van Den Haag 
het een ware uitkomst was, dat op verzoek 'van den Raad van 
Arbeid via de wijkcentra de invulformulieren voor de Noodwet 

. ouderdomsvoorziening werden verstrekt. Het betrof hier een aan
tal van ongeveer dertienduizend formulieren, dat ook grotendeels 
door het personeel van de wijkcentra werd ingevuld. En voor de 
beslissende instanties andererzijds was nu een vlotte afwerking 
verzekerd. 

Ook in ander opzicht hebben de bedaagden profijt van de instel
ling der wijkcentra, die op verschillende manieren voor ontspan
ning zorgen; waar wijkverenigingen aanwezig waren geschiedde 
dit in gezamenlijk overleg. In het bijzonder mogen wel genoemd -
worden de oudelieden-societeiten die sedert 1948 in verschillende 
wijken worden georganiseerd .door de plaatselijke Unie van 
Vrouwelijke Vrijwilligers, en waarvoor de lokaliteiten der wijk
centra ter beschikking worden gesteld. De uitvoering overigens 
is hoofdzakelijk in handen van de U. V. V. 

Het gaat er hier om, aan mensen die hun ouden dag in een
zaamheid doorbrengen en die zich door het gebrek aan contact met 
anderen buiten de samenleving geplaatst gevoelen, wat gezellig
heid in onderling verkeer te brengen. 

Van het jeugdwerk mag ook hier met name worden genoemd de 
aanwijzing van de Haagse kinderen, die geplaatst konden worden 
in de driemaandelijkse kampen van de afdeling Vorming buiten 
Schoolverband van het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

Grote activiteit werd ook betoond inzake de demobilisanten, aan-
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gezien de sectie Sociale zorg van het plaatselijke Demobilisatie
comité aan het Rode Kruis en het personeel van de wijkcentra ver
zocht de gezinnen van repatriërenden vóór de aankomst reeds te 
bezoeken, opdat eventuele moeilijkheden tijdig te juister plaatse 
- d. i. via het Comité bij de betreffende instanties - bekend zou
den zijn. Deze bezoeken worden herhaald nadat de demobilisant 
is thuisgekomen, opdat men kan constateren of en in hoeverre de 
aánpassing in de burgermaatschappij een vlot verloop heeft. 

Reeds dadelijk bij den aanvang van het werk kwam er uit vele 
gezinnen een zo groot aantal verzoeken om verstrekking van kle
ding binnen, dat -de veronderstelling gewettigd was, dat de oor
\zaak behalve in de textielschaarste, . zoals deze zich overal deed 
gevoelen, te zoeken was in onvoldoende inzicht en vaardigheid van 
de betrokken huisvrouwen. Bleek bij huisbezoek dat dit inderdaad 
het geval was, dan poogde men een der huisgenoten, liefst de 
moeder zelf, te bewegen naar een der cursussen te gaan, waar b.v. 
onder goede leiding van vrijwillige krachten uit allerlei incourante 
reliefgoederen passende kleding werd vervaardigd. En uit zo'n 
contact groeide geleidelijk de drang naar voorlichting ook op 
andere gebieden. 

ijij de nazorg ten opzichte van gezinnen die daaraan behoefte 
hebben, wordt in de eerste plaats gestreefd naar een oomiddeling 
tussen deze gezinnen enerzij ds, en maatschappelijke werksters van 
kerkelijke en particuliere instellingen, alsmede eventuële vrijwil
lige krachten andererzijds. Een soort vrij patronaat uitgeoefend 
door mensen van gelijke geestesrichting wordt gaarne toegepast, 
omdat de betrokken gezinnen van zo iemand de meeste geestelijke 
en morele steun kunnen verwachten. 

Het bestuur van de stichting Sociale Wijkcentra te Den Haag 
acht de proef alleszins geslaagd. 

In het verslag van de werkzaamheden over de periode van 15 Mei 
1945 tot 31 December 1948 (een later verslag is er momenteel nog 
niet) waaruit hier het nodige geput is, lezen we aan het slot, dat 
in de verschillende wijken met succes aangestuurd wordt op een 
daadwerkelijk beoefenen van het gemeenschapsleven. "Een appèl 
op het verantwoordelijkheidsgevoel van individu en gemeenschap 
bracht soms verrassende resultaten. . . Indien ook in de toekomst 
op de belangstelling en medewerking van de vele instellingen en 
particulieren mag worden gerekend, kunnen de sociale wijkcentra 
verder dienstbaar worden gemaakt áan de oefening van de ge
meenschapszin der bevolking, een sociale taak bij uitnemendheid." 
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Rotteroom. 
Rotterdam neemt, waar het de realisering van de wijkgedachte 

betreft, in zoverre reeds een eigen plaats in, dat we hierbij niet 
kunnen volstaan met het schetsen van één bepaalde lijn, omdat 
de verwezenlijking zich niet daartoe heeft bepaald. 

Daar is in de eerste plaats de Rotterdamse Gemeenschap, eind 
Sept. 1944 in het leven geroepen, dus nog in den tijd dat de druk 
der bezetting als een loden last ondergaan werd. De oprichters 
gingen uit van de gedachte, dat de mens in de grote stad verloren 
gaat, terwijl de grote stad één organisch geheel behoort te zijn, 
een levensverband waarin het gemeenschapsleven een eigen vorm 
zal moeten hebben. Wil de moderne grotestadsmens niet geheel tot 
massa-mens verworden en cultureel en sociaal verarmen, dan 
heeft hij dat levensverband zeer nodig. 

Hoewel het aankweken van burgerzin en liefde voor de stad als 
geheel mede een der doelstellingen van de Rotterdamse Gemeen
schap is, ziet zij het zwaartepunt van haar werk toch liggen in de 
wijken. Vandaar dat een hechte wijkorganisatie haar van meet af 
aan voor ogen heeft gestaan. 

Ten einde hiertoe te geraken deelde zij de stad in een IS-tal 
wijken in, waarvan de grenzen niet willekeurig werden gekozen, 
maarzó, dat de reeds bestaande samenhangen (b.v. Kralingen, 
Charlois; welke namen bij den Rotterdammer onmiddellijk associa
ties wekken van twee wijken met een sterk eigen, zeer uiteenlopend' 
karakter) tot hun recht komen. 

Dan wordt nagegaan welke eisen het sociale en culturele leven 
aan de wijk stellen mag, op welke wijze de wijk weer in buurten 

. geleed is, welke "noden" (niet alleen materiële) er in de wijk 
zijn, en wat er gedaan kan worden om de wijk- en buurtbewoners 
actief in het sociale en culturele leven te betrekken. En dit alles 
rekening houdende met de bestaande verenigingen, en wel zo dat 
samenwerking wordt beoogd, waarbij die verenigingen hun zelf
standigheid volkomen bewaren. 

Aanvankelijk - in het enthousiasme voor eenheid, dat in de be
zettingsjaren zo bloeide - meende de Rotterdamse Gemeenschap , 
te moeten werken op deze manier, dat een aantal "will~keurige" 
personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwing uit ver
schillende lagen van de maatschappij werden samengebracht. Men 
heeft deze methode weer laten schieten, toen bleek dat het werk 
tot onvruchtbaarheid gedoemd was, .als niet de op bepaalde ter
reinen werkende organisaties haar medewerking zouden geven. Er 
zijn toen een Sociale en een Culturele Raad in het leven geroepen, 



128 DR F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

in welke raden vertegenwoordigers van de naaI' onderscheiden ge
zindheid op verschillend gebied werkzame organisaties zitting 
hebben, zowel van particuliere zij de als van die der Overheid. 
Beide raden vaardigen hun vertegenwoordigers af naar het hoofd
bestuur en naar de wijkbesturen. 

De Sociale Raad heeft secties voor wijkverpleging, kinderbe
scherming, voor huiszorg, voor sociale hygiëne enz. De raad legt 
zijn plannen voor aan het hoofdbestuur, dat die plannen, zo zij 
aanvaard worden, door middel van de wijkbesturen ten uitvoer 
brengt. 

Men stelt zich voor, dat elke wijk op den duur kan beschikken 
over een door de leden zelf gekozen wijkb:e8tuur, dat terzij de kan 
worden gestaan door een culturelen en socialen raad. En daarbij 
hoopt men te zijner tijd wijkgebouwen te kunnen hebben waar elke 
wijkbewoner terecht kan voor vragen en voor hulp op het gebied 
van huishoudelijke voorlichting, zuigelingen- en kinderzorg enz. 

Men ziet, de opzet verraadt geheel hoe in de Rotterdamse Ge
meenschap warme voorstanders van de wijkgedachte in modern 
gewaad aan het roer staan. 

Het moet in zekeren zin wel een teleurstelling zijn geweest, dat 
deze plannen, die over het algemeen nog slechts in een begin
stadium van verwezenlijking verkeren, min of meer doorkruist 
zijn door de instelling van officiële, door het gemeentebestuur be
noemde wijkraden. 

Dit laatste zal mede geschied zijn, omdat de stad is uitgebreid 
door de annexatie van een betrekkelijk ~oot aantal kleine ge
meenten. De gemeenteraadsleden kunnen zich moeilijk persoonlijk 
pp de hoogte stellen van hetgeen nuttig is te weten voor een goed 
bestier. Men zocht een weg om aan de voorbereiding van gemeente
lijke aangelegenheden, de belangen van bepaalde gebiedsdelen 
rakende, te doen deelnemen door organen van die delen. 

Zo is er in den loop van 1947 een Verordening op de Wijkraden 
dier stad vastgesteld, en daarna zijn successievelijk deze raden 
in het leven geroepen. 

De leden worden benoemd door b. en w. voor een tijdsduur, 
gelijk aan die waarvoor de leden van den gemeenteraad zitting heb
,ben. En ook het aantal wordt. bepaald naar de eisen, die de ge
meentewet voor gemeenteraden stelt 1). Bij de benoeming komt 
krachtens de verordening zoveel mogelijk de kerkelijke, politieke 

1) Alleen Hoek van Holland heeft er twee extra. Dit in verband met de 
behartiging van de belangen van dit gebied als recreatie-oord. 
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en maatschappelijke schakering van de bevolking van het gebieds
deel tot uitdrukking. (Er zijn intussen geen communisten be
noemd.) 

De bevoegdheid van de wijkraden is louter een adviserende. Maar 
daarmee is de betekenis toch niet voldoende weergegeven. De com
missie ad hoc reeds noemde deze taak van secundair belang. De 
wijkraden zijn er in de eerste plaats om den bewoners de gelegen
heid te bieden zich zelfstandig te beraden over de belangen van het 
betrokken stadsdeel, met eigen wensen en suggesties te komen, 
eigen initiatief en activiteit tot ontplooiing te brengen. 

Dit komt niet zo heel duide1ijk in de verordening tot uiting. Men 
sprak van een eerste en bescheiden stap op een voor het gemeente
bestuur nieuwen weg. 

In de discussies bleek, dat er aan tweeërlei Qntwikkelingsmoge
lijkheid wordt gedacht, n.l. fJaakuitb'neiding enerzijds en verkrij
ging van een zekere zelfstandigheid andererzijds. 

Bij die taakuitbreiding werd dan gedacht aan tal van taken 
die niet of nog niet in aanmerking komen voor volledige publiek
rechtelijke regelingen. Ook werd geopperd, dat de wijkraden in 
de toekomst leiding zouden kunnen geven aan het tot ontplooiing 
brengen van de volkscultuur en gedacht aan belangrijke ver
sterking van de sociale en culturele belangen. Gelijk men ziet komt 
men dan al aardig op het terrein van de taak die door de Rotter
damse Gemeenschap aan de van onderen af opgebouwde wijkbe
sturen is toebedacht! 

Wat die zelfstandigheid betreft nog het volgende. Op het ogen
blik bezitten de wijkraden niet het minste uitvoerend gezag. Geld 
mogen zij niet uitgeven. Wanneer er b.v. een advertentie geplaatst 
moet worden om gegadigden op te roepen voor de functie van 
secretaris (die een vergoeding van f 100.- 's jaars geniet), dan 
moet dit aan den wethouder worden gevraagd. En verordenende 
bevoegdheid, een zekere autonomie, waarop gedoeld is, blijft onder 
de tegenwoordige gemeentewet een onmogelijkheid. Wil men dus 
de wijkraden - en uit dien hoek gaan er wel stemmen op in dezen 
geest - meer de vrije hand geven, dan zal eerst de gemeentewet 
dienen te worden gewijzigd. En bij zo'n wijziging zal heel het 
vraagstuk der gemeentelijke indeling wel onder de loupe moeten 
komen. 

Een enkel woord nog over de practijk. 
Verschillende wijkraden hebben spreekuren ingesteld, waar om 

de beurt een der leden zitting houdt. Men moet natuurlijk oppassen 
dat dit niet ontaardt in een klachtenbureau voor persoonlijke grie-
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ven. Overigens komen langs dezen weg niet te versmaden contacten 
tot stand, en alleszins redelijke verzoeken komen binnen, welke 
men nooit regelrecht aan het gemeentebestuur zou hebben voorge
legd, en die toch de moeite waard zijn om te overwegen. B.v. de 
al of niet herplaatsing van een vetloren gegane ronde bank om 
een ouden boom, die door vele oudjes zo wordt gemist. 

Daarnaast natuurlijk de belangrijker zaken b.V. van verlichting 
en verkeer. Zo is in Kralingen door het Polderbestuur Prins 
Alexander de vraag aanhangig gemaakt, of de Wijkraad niet wil 
verzoeken of de weg waarvan het onderhoud geheel ten laste van 
de ingelanden is, door de gemeente kan worden overgenomen. Die 
Kralingse weg kost echter tienduizenden. Nu onderzoekt- de wijk
raad, of Rijk, gemeente en polderbestuur samen wellicht iets kun
nen doen. 

Onlangs werden de Rotterdamse wijkraden door het gemeente
bestuur ingeschakeld toen er pleeggezinnen voor 192 gezinnen 
moesten worden gezocht. Verschillende wijkraden hebben daarbij 
gebruik gemaakt van hun bevoegdheid commissies te benoemen 
en aàh zo'n ~mmissie opgedragen, contact te zoeken met de ver
enigingen die in deze richting georiënteerd zijn. Dit zou op zichzelf 
net iets zijn geweest voor den Socialen Raad van de Rotterdamse 
Gemeenschap! 

Gaandeweg begint er iets van de doelstelling, de burgerij via 
de wijkraden nauwer bij het bestuur te betrekken, terecht te 
komen. Langzamerhand wordt de weg naar deze organen gevon
den, hetgeen het leven in de wijken ten goede komt. De wijkraden 
beginnen thans ook onderling contact op te nemen om ervaringen 
uit- te wisselen en daarmee hun voordeel te doen. Maar alles staat 
nog in heel 'kleine kinderschoentjes. 

Propagandisten van de wijkgedachte als de bekende heer W. F. 
GEYL ec. drs. stellen zich liever W"ijkbesturen voor die niet het 
cachet van overheidsorgaan dragen. Ik geef hiertoe enkele aan
halingen uit het Tijdschrift Bestuurswetenschappen van Septem
ber 1947, waar genoemde deskundige schrijft: 

"Hoe belangrijk ook dit Rotterdams initiatief is, het valt te be
twijfelen of deze raden werkelijk de publieke ,belangstelling voor 
de gemeenschapszaken zullen aanwakkeren. Zolang zij benoemd 
worden, wortelen zij niet werkelijk in de wijk; al worden bij de 
benoeming voorzitters van bestaande verenigingen uitgezocht, dan 
zullen nog de wijkbewoners niet het ,gevoel hebben, dat het hun 
"eigen" raad is, en andere voorzitters zullen zich gepasseerd voelen. 

Hier is weer de gedachte op de voorgrond getreden, dàt deze 
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!fi wij'kraden een overheidsfunctie te vervullen hebben. Ik vrees, dat 
(e zij slechts een flauw afgietsel van de gemeenteraad zullen blijken 
~ en evenmin de openbare belangstelling zullen genieten als deze. 
le Toch is het verheugend, dat het Rotterdamse gemeentebestuur 
n heeft ingezien, dat de belangstelling voor de gemeenschapszaak via 

de wijken is aan te wakkeren en ik acht het ook zeker de taak 
g van gemeentebesturen om het tot stand komen van wijkraden te 
lS bevorderen. 
il Het zou echter m. i. meer nut hebben gehad, indien deze wijk-
n raden een duidelijk vOO'1'lopige adviserende taak gegeven was, tot-
:e dat door de wijkbewoners zelf raden gekozen waren, en dat als 
(- hoofdtaak deze voorlopige raden het tot stand komen van deze 
l- autochthone raden op zich hadden moeten nemen. Want of deze 

raden nu wel of niet een publiekrechtelijke functie zullen hebben, 
!- het lijdt geen twijfel, dat zij een belangrijke schakel tussen over-
n h~id en burgerij zullen kunnen vormen." 
ti GEYL acht het beter, dat de wijkraden en gemeenschappen geheel 
n buiten de overheidssfeer blijven, al ziet hij er geen enkel bezwaar 
'- in dat de Overheid in deze organen vertegenwoordigd is. "Blijken 
f zij levensvatbaar dan zullen zij ook zonder officiële bevoegdheid 
e waarde hebben en door hun grotere vrijheid een belangrijke bij

drage kunnen leveren tot herleving van een actieve burgerzin. 
!:l. Erkenning door de Overheid b.v. door hun het beheer over sub-
e sidies te gev~n of een rol te laten spelen zoals de (nu door de 

Overheid benoemde) prijzencommissies is voldoende. De verant-
1 woordelijkheid blijft dan geheel op de burgers rusten en de Over-
1 heid kan haar vertrouwen zo nodig onthouden, waardoor de bur-
t gers hun verantwoordelijkheid blijven voelen." 

In ieder geval staat men in Rotterdam voor de moeilijke opdracht 
een modus te vinden, waarin het wijkwerk, zoals de Rotterdamse 

t gemeenschap dat voor ogen heeft, zich kan ontwikkelen zó, dat 
de arbeid der wijkraden er op gelukkige wijze door wordt aange
vuld~ 

Aan beide zijden staat men nog zonder ervaring bij een betrek
kelijk pril begin. Of en zo ja, hoe er ren eventuele eenheid te vin
den zal zijn, vormt thans een onderwerp van bezinning en be
spreking. 

* * * 
Met de uitstapjes naar genoemde steden moge worden volstaan, 

ook al zouden terecht nog andere steden, zoals b.v. Zaandam, hét 
programma hebben kunnen aanvullen. Beperking is nu eenmaal 
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noodzakelijk. En naar mijn ·mening zijn we thaIis wel voldoende 
georiënteerd om een poging te doen, eigen houding ten opzichte 
van ons onderwerp te bepalen. 

In onzen kring is nagenoeg nog niet opzettelijk aan de moderne 
conceptie van de wijkgedachte aandacht geschonken, al werd ter
loops een enkele maal een zeer gereserveerde klank vernomen 2). 

Nu is de manier, waarop een en ander wordt voorgedragen, soms 
wel geschikt om mensen van onzen geestelijken inslag een weinig 
huiverig te maken. Wanneer we een geschriftje in handen krijgen 
met een titel als Alter total war can come total living 3

), dan 
is zulk een aanduiding net geschikt om ons het tegendeel van 
enthousiast te maken. 

En ook de voorstelling van de organische structuur der gelede 
samenleving werpt vragen op, b.v. of dan nog wel voldoende inge
zien wordt dat de structuur van het gezin in wezen een geheel 
andere is dan die van wijk of stad, al begrijpen we ook de goede 
bedoeling als men zegt, dat het brede verband een grote familie
gemeenschap moet zijn. 

Dan, de formulering van het uiteindelijk doel is vaak zó huma
nistisch gesteld, dat wij de neiging hebben ons te distanciëren. 
Ik geef daar nog even een voorbeeld van: "De plaatselijke ge
meenschap", zo schrijft IN 'T VELD, "kan niet meer zijn dan een 
leerschool voor burgerzin. Het einddoel moet' zijn zijn besef van 
verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde en de bereidheid aan 
de vorming van haar lot mede te werken, zoals de bekende paeda
goog Fritz Künkel het uitdrukte." Kijk, zo kunnen wij de zaken 
nu eenmaal nooit stellen. 

Maar met deze signalering van onaanvaardbaar uitgangspunt 
en niet gedeelde toekomstverwachting is de zaak niet afgedaan. De 
wijkgedachte zelf, het bieden van een overzichtelijk milieu, is 
daarom nog niet verwerpelijk. 

Niet minder duidelijk blijkt dit uit uitgangspunt en doelstelling 
van het straks genoemde werk De stad der toekomst - (te toekomst 
der stad. Welbewust sprak ik van een waardevolle constructieve 
studie. Maar deze waardering houdt geenszins in, dat uitgangs
punt en toekomstverwachting door ons worden gedeeld. Immers, 

2) Zo Mr K. GROEN in den Bundel Opstellen aangeboden aan Anema en 
Diepenhorst, Amsterdam 1949, 'blzz. 78 en 79. 

3) Na een totalen oorlog kan een totale levensvorm komen. 
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hoewel de schrijvers hun arbeid aanvingen in een tijd die welhaast 
ieder de ogen moest openen voor het feit dat de mens van nature 
geneigd is tot alle kwaad, baseren zij hun toekomstverwachting 
op de gedachte, dat, als de levensvoorwaarden maar beter worden, 
de mensen van zelf wel het goede zullen gaan doen. Men meent 
dat de nieuwe ideeën een wereld zullen voorbereiden en tot ont
wikkeling brengen, waarin zuivere sociale verhoudingen, welvaart 
en veredelde cultuur den mens levensblijheid zullen verzekeren. 
We zouden onze critiek op den geest waaruit het boek gesproten 
is, kunnen weergeven in de woorden waarmee het program van 
actie onzer Partij in 1946 zich stelde tegenover socialisatie, nl. 
"Ze houdt geen rekening met het feit der zonde; acht den natuur:
lijken mensch tot alle goed werk geschikt en bekwaam, mits zijn 
ontwikkeling en de omstandigheden hem daarbij maar niet in den 
weg staan; men meent het egoïsme te kunnen uitdrijven zonder 
aanvaarding van het Evangelie van Jezus Christus, en moet daar
om uitloopen op een geweldig fiasco ... " 

In eigen kracht zal de mens het leven wel goed kunnen maken. 
Dat dit in wezen onmogelijk is zonder positivering van door GOD 

gegeven beginselen voor de menselijke samenleving wordt niet 
ingezien. Zo is er in de bewogenheid met het lot van den mede
mens, in het zoeken naar een opheffing uit den nood, toch onmis
kenbaar dezelfde hoogmoed aanwezig die den neergang van het 
mensengeslacht heeft ingeluid . 

Wij geloven, wij wéten, dat de beste levensvoorwaarden in 
materiëlen zin (hier genomen in de veelzijdigheid daarvan, zoals 
de wij'kgedachte deze propageert) op zichzelf nog geen enkelen 
w~arborg bieden, dat de samenleving dan ook goed zal worden. 
Im:nrers, uit het 1wtrt zijn de uitgangen des levens, en waar het 
h~ niet vernieuwd wordt, daar is de diepste oorzaak van alle 
menselijke ellende en nood blijven bestaan. Dan zal het ogenblik 
niet kunnen uitblijven waarop openbaar wordt, dat het schoonste 
bouwsel op zandgrond werd gegrondvest. 

Onze principiële visie is alzo een geheel andere. Maar daarmee 
is nog niet gezegd, dat medewerking aan de verwezenlijking van 
de wijkgedachtevoor ons niet mogelijk is. Gelukkig niet. Er komen 
in ons land veel dingen tot stand uit een samenwerking, die moge
lijk is, ook al zijn uitgangspunt en uiteindelijke doelstelling zeer 
ongelijksoortig. 

Het is wellicht nuttig op een en ander nog nader in te gaan. 
Wijkvorming is nuttig. We wisten het allang. Onoverzichtelijk

heid, ordeloosheid, gebrek aan binding schaadt elke gemeenschaps-
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activiteit. Ligt hier b.v. niet een belangrijke factor waardoor de 
kerken van de grote steden zo'n groot aantal bijlopers tellen, leden 
wier kinderen zich ternauwernood meer zullen rekenen tot de 
gemeenschap der gelovigen? Werd daarom niet in onze kerken 
reeds vele jaren geleden door nu wijlen Ds C. LINDEBOOM het pleit 
gevoerd voor kerksplitsing, parochievorming? En is daarom niet 
in de nieuwe kerkorde der Ned. Hervormde Kerk het principe 
der wijkgemeenten neergelegd? 

Werkzaamheden op tal van gebieden vragen om een zekere 
nauwe locale begrenzing, odk al omspant de arbeid als geheel het 
ganse land. Daarom hebben wij - ik blijf maar weer even in 
eigen kring - niet voldoende aan een slechts landelijk georgani
seerde partij van antirevolutionairen, zelfs niet aan een uit kies
kringen opgebouwde partij, maar aan een die gevormd wordt uit 
kiesverenigingen. En in grote steden zijn vele van die kiesver
enigingen nodig, anders komt er van het werk niets terecht. 

Met het werk van de Kruisverenigingen en onze eigen wijkver
pleging (het woord zegt het al reeds) is het niet anders. Allerlei 
takken van socialen arbeid, christelijk georganiseerd of niet, kun
nen het zonder wijkafgrenzingen niet stellen. 

. . Wanneer er nu in den stedebouw naar gestreefd wordt, binnen 
het grote stadsverband overzichtelijke woongemeenschappen te 
stichten met de nodige voorzieningen voor de ontplooiing van aller
lei vormen van gemeenschapsleven, dan zullen al die verbanden, 
die nu reeds wijksgewijze werken, hier zekere natuurlijke grenzen 
daarvoor aantreffen. Organisaties die van verschillende levens
overtuiging uit eenzelfden tak van arbeid beoefenen, zullen ge_ 
makkelijk een zeker onderling contact kunnen verkrijgen, waar 
dit nuttig is voor de practijk. 'En organisaties die op verschillend 
terrein werken, zullen in de wijkbesturen wellicht (hoe zal de 
ontwikkeling gaan?) elkander vinden om bovendien gezamenlijk 
de belangen van de kleine gemeenschap te behartigen. 

Wijkvorming, zij moge stedebouwkundig van opzet zijn, ligt in 
de sociale sfeer. Maar een goede sociale sfeer is onontbeerlijke 
voorwaarde voor hoger geestelijke ontplooiing in gemeenschap. 
Aan de verwezenlijking van de wijkgedachte behoren wij ons 
niet te onttrekken. Integendeel" het is er mee als met het toe
bereiden van den bodem tot het ontvangen van zaad. Welk zaad, 
dat hangt mede van ons af. 

"Herleving van de oude dorpsgemeenschap", een leuze die we 
in dit verband ook zo vaak horen, is natuurlijk niet mogelijk. Het 

. oude beeld van stad of dorp als min of meer besloten 2'emeen-
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schappen, waarbinnen zich het leven van den mens naar al zijn 
facetten afspeelde, krijgen we heus niet terug. Dit beeld is in
middels geen ogenblik los te maken van den stand in ontwikke
ling van maatschappelijk en economisch leven uit dien vroegeren 
tijd. 

Het proces van differentiëring, waarbij steeds nieuwe, bijzon
dere vormen van levensuiting in steeds verder gaande specialise
ring tot stand komen, heeft sedertdien onnoemelijk veel veranderd. 
En dat proces is nog in vollen gang, het tempo lijkt wel al meer 
te versnellen. De onoverzichtelijkheid van het leven is daardoor 
zeer toegenomen. 

Maar tegelijkertijd opendell zich mogelijkheden om buiten de 
nauwe grenzen te treden, en ook deze breiden zich nog steeds uit. 
Voor iemand die de kansen, hier geboden, gaarne aangrijpt, moet 
het denkbeeld van wijkvorming in modernen zin op het eerste 
horen dan ook niet direct aantrekkelijk zijn. En toch wordt dat 
anders, zodra men niet meer zichzelf als maatstaf neemt. Onder 
degenen die zich in de brede kringen van sociaal, economisch, 
politiek en cultureel leven bewegen, zijn er weinigen, die voor 
zich persoonlijk een levensverrijking door de verwezenlijking van 
de wijkgedachte, kunnen en behoeven te verwachten. Het is dan 
ook beslist noodzakelijk voor deze mensen, afstand te nemen van 
zichzelf. Want eigen ontplooiing als maatstaf nemend, zou men 
hier een vereniging zien opdagen, in plaats van de verruiming 
van horizon, die een geanimeerd wijkleven kan brengen aan vele 
anderen. 

Men lette eens hierop: ondanks het feit dat we een enorm 
aantal organisaties hebben, is het aantal mensen, dat zich op een 
of andere wijze aan verenigingsleven geeft, betrekkelijk gering. 
Ieder die zelf nogal breed geïnteresseerd is, heeft opgemerkt, dat 
hij op vergaderingen van verenigingen met onderscheiden doel
stelling, voor een goed deel steeds weer dezelfde gezichten ziet. 
Dit verschijnsel is allerminst tot onze kringen beper~. 

Wanneer b.v. een stad als Zaandam 250 verenigingen telt met 
tezamen 25.000 leden op een aantal van 40.000 inwoners, betekent 
dit niet, dat Zaandam slechts 15.000 mensen telt die zich nérgens 
mee bémoeien. 

Neen, het is altijd een betrekkelijk dunne laag van de bevolking 
die actief staat ten opzichte van een of meer schakeringen van 
gemeenschapsleven. Zo angstig veel mensen kenmerken zich door 
een passieve houding. Zij laten zich leven. De massamens, die van 
werkelij'k gemeenschapsleven niet meer weet, voor wie verant-
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woordelijkheid een onbekend begrip is, voor wie religie op zijn 
hoogst nog een klank is, vormt een type dat veel talrijker vertegen. 
woordigd is, dan wij ons meestal willen bekennen. 

Niemand van ons zal zeggen: "Ben ik mijns broeders hoeder". 
We doen toch ons best in kerkewerk, evangelisatie en sociale 
arbeid? Zeker, maar een feit blijft, en het is een ernstig feit, dat 
vrijwel elk aanknopingspunt om zulke mensen te bereiken ont
breekt. 'En het behoeft nauwelijks betoog, dat voor velen uit deze 
groepen de verleiding groot is zich te storten in een massabe
weging, die zegt een gelu'kkige aarde te stichten. 

Wij staan in de wereld, en we hebben zeer bewust daarin te 
staan. Er moet iets gedaan worden buiten de rechtstreeks he
warende taak. Daarbij mogen we volstrekt de uitwendige dingen 
niet verwaarlozen. De mens die geen bindingen kent, heeft een 
hartverscheurend eenzaam en leeg bestaan. En om bindingen te 
scheppen zijn aanknopingspunten nodig. Een wijkgebouw kan 
wonderen doen. Daar waar men een vrij aangenaam centrum, een 
wijkgebouwtje -of iets dergelijks heeft, wordt veel eerder iets be
reikt, dan wanneer er niets van dien aard aanwezig is. Dit is 
natuurlijk een oude waarheid waarmee b.v. in het kerkewerk al 
lang rekening wordt gehouden. De situatie is bij allerlei ver
enigingsarbeid echter vaak zó, dat, hoewel het werk er bij winnen 
. zou als men de beschikking had over een lokaliteit, al was het 
maar enkele uren per week, men zoiets niet kan opzetten. 

Wanneer er nu een streven openbaar wordt, de atomisering van 
het leven,' het als los zand aan elkaar hangen van de bevolking _ 
wat door allerlei factoren, gelijk bekend is, in de grote steden het 
sterkst tot uiting komt, hoewel de symptomen zich in kleinere 
steden en ook in dorpen gaan openbaren - tegen te gaan, dan 
moeten wij niet nalaten ons daarbij te scharen. Dat kan, ook al 
is het kweken van burgerzin naar onze opvatting niet het voor
naamste, omdat wij de eeuwigheidswaarde van den mens erkennen. 
Dat laatste immers brengt niet mee, dat het eerste moet worden 
verwaarloosd. Integendeel. Maar ofschoon wij de beste Bron heb
ben om uit te putten ter ontplooiing van gemeenschapsbesef, ont
breekt ons niet zelden het inzicht in de solidariteit van schuld 
ten opzichte van de manco's in de samenleving. 

Waar de mogelijkheid zich voordoet gezamenlijk met anderen 
iets te bereiken, wat aan individu en gemeenschap ten goede komt, 
mogen wij geen verstek laten gaan, ook al gaan onze doeleinden 
velider. 

Ik geloof dat wij bij de moderne conceptie van de wijkgedachte 
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in principe zo'n mogelijkheid hebben. Te meer als het hierbij gaat 
om een stimulering van particuliere - persoonlijke en organisa
torische - werkzaamheid. Een zeker tegenwicht dus tegen be
moeienis eenzij dig van bovenaf. 

Ik vraag me ernstig af, of we hier wellicht niet te maken hebben 
met een figuur, die vroeger of later een noodzakelijkheid zal blijken 
om de ingewikkeldheid van het moderne maatschappij leven enigs
zins overzichtelijk te maken en de velerlei vormen van arbeid 
meer efficiënt. 

De steeds maar vooI'tschrij dende differentiëring en speciali
sering in het leven, mede in verenigingen en haar doelstellingen, 
mag niet tegen worden gehouden. Dat zou betekenen een stuiten 
van een natuurlijke ontwikkeling. Alle nivellering is uit den boze, 
betekent verarming. Maar de differ.entiëring moet gepaard gaan 
met integrering. Anders gezegd, een zekere saambundeling, een 
leggen van - om een modewoord te gebruiken - federatieve con
tacten naar allerlei zijden, is onontbeerlijk. En de realisering van 
de wijkgedachte, gelijk deze zich aandient, bedoelt eigen geestes
merk en vrij heid van handelen onaangetast te laten. 

Het zal echter een grote kunst zij n, met behnud hiervan de 
vormen van samenwerking in de practijk te vinden. Om te be
ginnen zal elke organisatie in de wijk die in de leiding van het 
wijkbestuur vertegenwoordigd wordt,.daarvoor mensen moeten op
leveren die die kunst verstaan. Onze verschillende volksgroepen 
zullen daartoe nog wel een en ander moeten leren. 

Zij die leven vanuit een religieuze overtuiging, zoals wij, dienen 
in te zien, dat dit niet noodzakelijk met zich brengt een zich schuil 
houden in een ivoren toren. Anderen, wier overtuiging ruimte 
laat, waar de christen zich gebonden weet aan een gebod hoger 
dan van menselijke iorde, moeten zoveel respect daarvoor weten 
op te brengen, dat daarmee rekening wordt gehouden. Aan beide 
zij den ontbreekt nog wel eens wat, en dat maakt samenwerken 
vaak moeilijk, ook daar waar deze wat de materie betreft, moge
lijk, ja, geboden is. 

Wijkvorming zal pas goed aan het doel beantwoorden, wanneer 
op den duur kerkelijke 4), sociale, medische, culturele, administra
tieve en politieke organisaties dezelfde wijkgrenzen hebben en be
reid zijn mede te werken om de wijken te maken tot krachtige 
kernen in onze moderne samenleving. Dit zal de intensiteit van 
de veelzijdige activiteiten, ook van de christelijke, ten goede komen. 

4) In de nieuwe kerkorde der Ned. Hervormde Kerk is het principe der 
wijkgemeenten neergelegd. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

RECTIFICATIE 

Boven het advies op de blzz. 97-112 had moeten staan: Het federa
lisme in strijd met Art. XVIII van het program van beginselen? 

VRAAG: 

Ter gelegenheid van de behandeling van een bestuursvoorstel tot 
vaststelling van een nieuw reglement voor onze kiesvereniging werd er 
op aangedrongen als grondslag niet te kiezen het program van begin
selen der Antirevolutionaire partij, maar Schrift en belijdenis. 

Wat zij hiervan naar uw mening te denken? 

ANTWOORD: 

De arft. 1 en 2 van de Statuten der Georganiseerde Antirevolutionaire 
Partij luiden als volgt (cursiveringen van mij) : 
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Op de constitueerende vergadering, te Utrecht den 3en April 1879 ge
houden, is tusschen de Antirevolutionaire kiesvereenigingen in den lande, 
op den grondslag van het in art. 9 opgenomen Program van Beginselen, 
een onderling verband tot stand gekomen en dit verband vastgelegd in 
een centraal college, dat den naam draagt van Centraal Comité van 
Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. 

Het aldus opgekomen verband rust op de gemeenschappelijke erken
tenis van de staatkundige beginselen, die zijn neergelegd in het Program, 
dat te dien einde in bovengemelde constitueerende vergadering was aan
vaard; wijziging in welk Program alleen toelaatbaar is onder voorbehoud 
van de regelen in deze Statuten gesteld. 

Art. 13, voorzoveel hier van belang, luidt: 
Wanneer een kiesvereeniging in het verband wenscht opgenomen te 

worden, zendt zij haar reglement of statuten in bij het Bureau van het 
Centraal Comité. Bij de beoordeeling hiervan door het Moderamen wordt 
hoofdzakelijk acht geslagen op de volgende punten: 

a. of de kiesvereeniging zich gesteld heeft op den grondslag van het 
van kracht zijnde Progra·m van Beginselen van de Antirevolutionaire 
Partij; 

b. of zij in haar reglement of statuten verklaart zich te zullen onder
werpen aan de besluiten der Deputatenvergadering. 

Art. 17, leden 2 en 3, luidt: 
Acht het Centraal Comité, dat een kiesvereeniging, die het Program 

schond of de generale besluiten der Deputatenvergadering niet hielp 
uitvoeren, behoort te worden geroyeerd, zoo geschiedt deze royeering ten 
minste drie weken vóór den lsten Januari. 

Voor (lees: van) deze beslissing staat beroep open op de eerstvolgende 
Deputatenvergadering. 

Uit een en ander volgt, dat een kiesvereniging alleen dan bij het Cen
traal Comité en daarmede in het verband der .georganiseerde Antirevo
lutionaire Partij kan aangesloten zijn, wanneer zij ook zelve zich blijkens 
haar reglement heeft gesteld op den grondslag van het Program van 
beginselen der partij. 

Op die overigens zeer gebruikelijke wijze van uitdrukken "zich stellen 
op den grondslag van (een program van) beginselen" is kritiek mogelijk. 
Beginsel is datgene wat aan het begin ligtl). Wellicht zou men er onder 
kunnen verstaan: de in en door formulering geschiede ep geschiedende 
erkentenis van door GOD voor de schepping gestelde normen. Die erken-

1) Daarom is zowel het spreken van "eeuwige beginselen" als dat van "af
geleide beginselen" min juist. 

"Eeuwig" valt niet te combineren met "begin". Men spreke liever van 
"blijvende" of van "constante beginselen". 

(Overigens is deze terminologie strict genomen tautologisch: de woorden 
"blijvend" en "constant" voegen aan den inhoud van het begrip "beginsel" 
niets nieuws toe; een "beginsel" is reeds naar zijn aard "blijvend" en "con
stant".) 

En "afgeleide beginselen" zijn geen beginselen, maar, overigens wellicht 
zeel' belangrijke en geenszins onjuiste, gevolgtrekkingen uit beginselen. 
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ten is beweegt veeleer al ons handelen 2) dan dat het er op rust; zij staat 
veeleer achter dat handelen dan dat zij er onder ligt. 

Maar al mag er dan enige kritiek mogelijk zijn op bovenbedoeld 
spraakgebruik, zoals dat ook wordt gevolgd in de statuten der partij 
en in het model-reglement voor kiesverenigingen, dat neemt niet weg, 
dat volkomen duidelijk is, wat er mede wordt bedoeld, nl. dat het op
treden zowel van de partij als van de bij ,paar aangesloten kiesvereni
gingen wordt bepaald door hetgeen in dat program van beginselen is 
geformuleerd. 

Wil men nu in plaats van "aanvaardt als grondslag het program van 
beginselen der Antirevolutionaire Partij" stellen: aanvaardt als grond
slag Schrift en belijdenis, dan zijn er enige vragen te stellen en op
merkingen te maken, waardoor duidelijk kan worden, dat en waarom 
laatstbedoelde formulering voor een staatkundige vereniging minder op 
haar plaats is. 

Allereerst: welke belijdenis bedoelt men? Aangenomen mag worden: 
die, welke is uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid van 1619. 

Dan: waarom spreekt men van "Schrift en belijdenis"? Kan de be
lijdenis aan de Schrift iets toevoegen? Het antwoord is uiteraard, dat 
men bedoelt: de Schrift, zoals deze naar de, aan die Schrift zelf ge
normeerde, Drie Formulieren bovenbedoeld moet worden verstaan,_ opge
vat en geloofd. Deze nadere bepaling wordt nodig geacht, omdat er nu 
eenmaal ook andere dan de gereformeerde opvattingen bestaan omtrent 
de Schrift en hetgeen zij inhoudt en als regel des geloofs stelt. 

De derde vraag wordt nu: is eenheid van staatkundige organisatie 
mogelijk en geoorloofd tussen personen, die overeenstemmen over het
geen naar Gods gebod hun politieke taak is en hun politiek optreden 
moet bepalen, maar van wie de een wel, de andere daarentegen niet aan
vaardt al hetgeen in bedoelde Drie Formulieren wordt beleden? 

Nu zal niemand onder ons ontkennen, dat verschillen met betrekking 
tot de leer van Schrift en belijdenis, ook al hebben zij niet rechtstreeks 
betrekking op nauw met het staatkundig leven ve:rband houdende stuk
ken, tot gevolg kunnen hebben, dat er ook verschil ontstaat over den 
grondslag met betrekking tot politieke aangelegenheden enlof over poli
tieke doelstellingen. 

Maar andererzijds is het - naar in heden en vérleden is gebleken -
zeer wel mogelijk, dat verschillen met betrekking tot de leer van Schrift 
en belijdenis niet van dien aard zijn of niet zodanige punten betreffen, 
dat zij, hetzij rechtstreeks hetzij indirect of op den duur, ook tot ver
schil omtrent de grondslagen voor het staatkundig optreden en omtrent 
staatkundige doelstellingen behoeven te leiden. Het verband met het 
bovenbedoelde verschil kan daarvoor te ver verwijderd zijn. 

Natuurlijk kan men de mogelijkheid van dit laatste gaan ontkennen, 
maar dan stelt men zich buiten de werkelijkheid. 

De vierde vraag: is gezamenlijke belijdenis van hetgeen in de Drie 
Formulieren is vervat genoegzame waarborg voor eenheid in politieke 
overtuiging? 

Over het antwoord op deze vraag behoeft men niet lang in twijfel 

2) "Denken" en "spreken" daaronder begrepen. 
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te verkeren. De bedoelde belijdenis geschriften doen wel belangrijke uit
spraken over hetgeen taak en plicht der Overheid is, en hetzelfde geldt 
ook voor de Schrift zelf, maar wie zou menen, dat er niet meer politieke 
beginselen zijn dan Schrift en belijdenis ons met zoveel woorden Ieren, 
heeft het bij het verkeerde eind. 

De wet GODS voor Zijn schepping, het volle, rijke mensenleven in al 
zijn ontplooiing daaronder begrepen, wordt niet alleen uit de Schriftuur 
gekend, maar ook uit de natuur, dat schone boek, in hetwelk alle schep
selen, grote en kleine, zijn gelijk als letteren. Daarbij betwist in onzen 
kring niemand, dat het boek der natuur alleen valt te lezen, wanneer men 
het naar GODS wil hanteert ("niet op zijn kop houdt") en het, zonder 
eigenwiIIigheid, leest bij het licht van GODS Woord ("dat Woord als bril 
gebruiken" - CALVIJN - en "zorgen, dat die bril niet'beslagen is"). 

Zo kan en zal dus een politiek program beginselen ~ormuleren, welke 
men niet in de belijdenis en met zoveel woorden evenmin in de Schrift 
vindt . 

Kwam het antwoord op de derde vraag hierop neer, dat de Drie 
Formulieren meer inhouden dan waarover voor gezamenlijk politiek op
treden op grondslag van Gods Woord overeenstemming moet bestaan, 
de beschouwing van de vierde vraag voert tot de slotsom, dat deze formu
lieren andererzijds ook minder bevatten dan datgene, waarover voor 
gezamenlijk politiek optreden op grondslag van Gods Woord overeen
stemming wordt verlangd. 

Dit behoeft ook niet te verwonderen, want de Drie Formulieren zijn 
niet opgesteld als credo van een politieke organisatie, maar als beu 
lij denis der kerk. 

En wie niet alle andere samenlevingsverbanden onder de voogdij der 
kerk wil brengen, zal moeten erkennen, dat het in die andere verbanden 
gaat om taken, welke niet die der kerk zijn, en dat derhalve de kerk ook 
noch de roeping noch de bevoegdheid heeft de "beginselen" voor het ver-
richten van die taken te formuleren. . 

Andererzijds is de schepping geen legpuzzle, maar een samenliangend 
geheel. De politieke beginselen, welke een partij formuleert, staan niet 
los naast de belijdenis der kerk, maar houden er verband mede. GODS 
wet is één, ook al verbijzondert zij zich naar de onderscheidene zijden 
der tijdelijke werkelijkheid. 

Daarom zal het partijlid hebben toe te zien, dat zijn partijprogram 
(van beginselen) niet alleen niet strijdt met, maar ook in overeenstem
ming is met de confessie, waarvan hij in en met zijn kerkelijke gemeen-
schap belijdenis doet. ' 

Hier moet nu nog één ding worden gezegd. Het a.r. program van 
beginselen is geformuleerd in den kring der gereformeerde gezindte. 
Zowel Hervormden als Afgescheidenen zijn er over gehoord. Het be
doelt uitdrukking te geven aan de reformatorische beginselen voor de 
staatkunde. De opstellers hebben er naar gestreefd, het niet alleen niet 
in strijd, maar ook in overeenstemming te doen zijn met hun reforma
torische, gereformeerde confessie. 

Dat die overeenstemming er ten volle is, wordt door sommigen betwist. 
Onderzocht wordt in hoeverre die kritiek juist is en op welke wijze er 
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aan tegemoet kan worden gekomen. Daarmede is de zgn. Programcom
missie bezig; deze maakt goede vorderingen met haar werkzaamheden. 

In afwachting van het resultaat daarvan handhaaft de partij uiter
aard haar program (dat overigens ook in andere opzichten te zijner tijd 
wel veranderingen zal hebben te ondergaan, ten einde de aansluiting op 
de inmiddels gewijzigde omstandigheden, welke thans te wensen over
laat, opnieuw tot stand te brengen). 

En van haar kiesverenigingen verlangt zij hetzelfde, met recht en 
reden, naar uit het bovenstaande blijkt. Wie een anderen grondslag zou 
aannemen loopt kans, meer èn minder te vragen dan voor het ge
zamenlijk voeren van antirevolutionaire, dat is: Sçhriftuurlijke politiek 
gevraagd mag en moet worden. G. 

De Kuyperstichting is dank verschuldigd aan: 
a. den heer M. K. POOL te 's Gravenhage, die aantoonde, dat het 

persverslag van de vergadering van het Centralen Convent van 10 Oc
tober 1933 een officieel verslag is geweest, 

b. den heer J. H. DIJKERS te SommeIsdijk, die haar een exemplaar 
van den beschrijvingsbrief voor de Deputatenvergadering van 10 Januari 
1934 afstond. Daarin zijn ook de door onderscheidene kiesverenigingen 
ingediende amendementen opgenomen. 

BOEKBESPREKING 

Het voorkomen en den inhoud van ambtsgebeden in 
Nederland, door Mr K. GROEN, Directeur der Dr A. 
Kuyperstichting. f 3.50. 

In dit keurig gestencilde boekwerk van bijna 140 pagina's, folio-for
maat, heeft Mr K. GROEN de door hem verzamelde gegevens over het 
ambtsgebed in de Nederlandse publieke colleges op geordende wijze mede
gedeeld, en waar nodig' verwerkt. 

Zijn streven was gericht op het tot stand brengen van een complete 
verzameling. Hij is daarin, dank zij zijn volharding, vrijwel geheel 
geslaagd. 

Het ambtsgebed in de publieke college's is een zaak, welke, terecht, 
steeds belangstelling heeft gehad. In het bijzonder in den kring der 
anti-revolutionairen. ' 

Het werk van JHR MR A. M. C. VAN ASCH VAN WIJCK Geschiedenis van 
het ambtsgebed in de Nederlanden van den tig"d der Hervorming tot aan 
den tegenwoordigen is verschenen in 1852. De 'uitgave van Mr GROEN 
is daarop, bijna een eeuw later, een zeer welkome en tevens noodzake
lijke aanvulling. 

Voor allen, die deelnemen aan de werkzaamheden van enig publiek 
college, en voor hen, die zich met betrekking tot het voorkomen van 
ambtsgebeden en den inhoud daarvan op de hoogte willen stellen, is zij 
een uitstekende gids. 

Dr J. SCHOUn::N. 



BOEKBESPREKING 143 

Dr T. P. VAN DER KoOY, De zin van het Economische. 
I. J. H. Kok N.V., Kampen 1950. 

:l Hoe belangrijk de opriéhting der oeconomische faculteit aan de Vrije 
~ Universiteit voor ons is, werd sinds deze gebeurtenis talloze malen in 

het licht gesteld. Het oeconomisch leven dreigt hèt leven wel grotendeels 
te verslinden en, indien nog eens de veldheersblik van den oprichter der 

1 Vrije Universiteit over onzen tijd kon gaan, hij zou ons ongetwijfeld 
1 aan het verstand brengen, dat twee delen van het toenmalig belang 

der theologische faculteit op de oeconomische zouden zijn overgegaan. 
!: Doch dan zeker niet aIlereerst om ons te onderwijzen, hoe wij ons deel 

aan den wereldbuit mee zuIlen kunnen veroveren - de geest van onzen 
tijd ook onder wat zich christelijk of meer noemt - maar om te laten 
zien welke de bescheiden, d. i. toebedeelde, plaats is der oeconomische 
zijde van den mens en zijn samenleven. 

Enige opheldering daarover tracht ons Dr VAN DER Kooy te ver
schaffen in de rede, waarmede hij zijn in bovengenoemd verband zo 
gewichtig te achten positie aan de Vrije Universiteit heeft aanvaard. In 
deze rede heeft hij zich geen geringe taak gesteld. Wij kunnen gerust 
zeggen, dat tevoren nog niet op enigszins bevredigende wijze het ge
formuleerde probleem ten behoeve ener christelijke oeconomische vak
wetenschapsbeoefening is uitgewerkt. 

Dr VAN DER KOOY zegt (blz. 5), diepzinnige wijsgerige uitweidingen 
te willen vermij den, doch de niet van menselijke keuze afhankelijke 
structuur der wetenschapsbeoefening bindt hem onvermijdelijk aan 'wijs
gerige beschouwingen, hoezeer ze ook door vakoeconomen geleverd mo
gen zijn. Een woord van warme hulde mag niet achterblijven voor de 
door Dr VAN DER KOOY op het netelige terrein ondernomen poging en ' 
wij kunnen na kennisneming daarvan moeilijk zonder zeker enthousiasme 
de vruchten van zijn verderen arbeid tegemoet zien. 

De pragmatistische tijdgeest, ondersteund vanuit wetenschappelijken 
achtergrond in positivisme 'en historisme, laat de oeconomische vak
wetenschap liefst opgaan in een normloze studie van de beste kansen 
om het leven uit te buiten. Van christelijke zowel als van "humanisti
sche" zij de is meermalen getracht, daartegen een dam op te werpen, 
waartoe de theorieën van Max Weber een schijnbaar hulpmiddel boden. 
In het algemeen kwam men tot een scheiding tussen een soort metho
dische bewerking ener statistiek van het subjectief oeco;nomisch gebeu
ren in den ruimsten zin, welke men oeconomische theorie noemde, en een 
wetenschappelijke beschouwing omtrent de met het resultaat dezer be
werking te dienen doeleinden, waaraan de titel oeconomische politiek 
werd toegekend. Op het eerste gebied zouden slechts de logische, op het 
andere zouden ook de overige normen van toepassing zijn. En aangezien 
reeds sinds de voor-christelijke wijsbegeerte het logisch denken een aan 
elke critiek ontheven positie had ingenomen, werd dat eerste domein 
"neutraal" verklaard. Voor wie op oeconomisch terrein meer wilde rees 
nu de vraag, hoe deze twee gebieden tot elkander te brengen. 

Zowel ter inleiding als ter uitwerking zijner probleemsteIIing haalt 
Prof. VAN DER KOOY verschiIlende schrijvers aan en o.m. verwijst hij 
(blz. 12) naar de opinie van onzen betreurden Dr RIDDER, die een 
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eigen, rechtstreeks "op de transcendentie betrokken" oeconomische nor
mativiteit meende te bespeuren. Hiermee was ongetwijfeld de voor ons 
enig mogelijke weg gewezen, dien Dr RIDDER helaas niet meer heeft 
kunnen vervolgen. 

Het behoeft niet te verwonderen, dat van meetaf voor de uitwerking 
van de vragen der "oeconomische politiek" een ander, sinds de oudheid 
mede dominerend, motief werd opgegraven, nl. dat van de' doelmatigheid. 
Het wetenschaps ideaal had dit, ook in zijn oeconomische theorie, trach
ten uit te zuiveren, doch zowel de scholastiek als het meer tot zijn 
idealistische pool tenderend humanisme konden er niet zonder; immers 
hun "practische rede" vraagt ook haar rechten. 

Met de hier rijzende moeilijkheden bindt Prof. VAN DER KOOY den 
strijd aan en hij eist (blz. 14, 15) de speciale plaats op voor de oecono-_ 
mische norm als zodanig, welke de logica niet vermag te scheppen; een 
wet der vrijheid, die overtreden kan worden, zij het dat de mens tot 
zulke overtreding uit eigen belang normaliter schijnbaar slechts in even
redige mate komt als tot bewuste overtreding der logische normen. Prof. 
VAN DER KOOY formuleert de oeconomische norm en daarmee den zin 
van het oeconomische als volgt: "het economische is, wat ook de doel
stelling mag zijn, de doelmatigheid bij de hantering van beschikkings
macht over schaarse goederen". 

Ofschoon wij om boven aangegeven en hieronder nader blijkende reden 
den term "doelmatigheid" minder op zijn plaats achten, is toch de 
generale oeconomische norm in deze formulering stellig getroffen. Ech
ter niet meer dan de generale norm en nu treedt het fataal karakter 
der beperkende onderscheiding tussen, logisch en doelmatig aan den 
dag. Bij een langs abstraherenden weg gevonden generale norm kan 
men niet blijven staan, want de norm biedt zich steeds in toespitsing 
op hetgeen door een individuele structuur is bepaald en die individuele 
structuur gaat immer het afzonderlijke aspect - i.c. dus ook het oeco
nomisch aspect - te boven. 

Het vraagstuk is echter niet tot oplossing te brengen enkel door in 
rekening stellen van doeleinden. Doelstelling blijft zich altijd binnen 
het creatuurlijke bewegen. Blijft men daarop staren, dan kan op den 
duur verdwalen binnen de tijdelijke verscheidenheid niet uitblijven. De 
zin der Ilspecten en individualiteitsstructuren kan echter slechts van 
boventijdelijk standpunt worden ingezien, waarbij de geloofsblik op den 
Oorsprong aller dingen behoort te zijn gericht. In een christelijke 
oeconomie kan nauwgezette studie van den aard der onderling ver
vlochten samenlevingsverbanden en maatschapsverhoudingen niet uit
blijven. Zulks is te meer noodzakelijk, waar geheel de noodlottige preten
tie van de "neutrale" oeconomische "theorie" is voortgevloeid uit de 
gewilde hypostasering van één der individuele structuren - t.w. die der 
vrije marktverhouding - tot grondnoemer en operatiebasis van wat 
men oeconomische werkelijkheid acht. Zulk een hypostase kan slechts 
den blik verduisteren voor den omvang der om oplossing roepende pro
blemen. En met name dat der geleide oeconomie, als hedendaags gunste
ling, wordt, er het slachtoffer van. 

Intussen, ook ondanks nauwgezette bestudering dezer aangelegenheid, 
blijft er voor christelijke oeconomische wetenschap (evenals trouwens 
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voor alle normatieve vakwetenschappen) een vraagstuk over, waarva.n 
algemeen de diepte nog maar nauwelijks is gepeild, en dat wij slechts 
in enge samenwerking met een radicaal-christelijke wijsbegeerte tot een 
begin van oplossing zouden kunnen voeren. Aan dit vraagstuk was ook 
wijsgerig nog slechts begonnen en wel in de voor ons niet aanvaardbare 
humanistische waarde-philosophie; het wordt daar betiteld als het pro
bleem van de rangorde der waarden. Prof. VAN DER KOOY noemt het 
het vraagstuk van den "levensstijl". Ons opstellend tegenover dit pro
bleem, dat noch philosophisch noch ethisch noch oeconomisch of hoe Gok 
tot theoretische "oplossing" kan worden gebracht en ons te allen tijde 
in de nabijheid brengt der - intussen van alle zijden genormeerde -
existentiële beslissing, gevoelen wij de volle zwaarte van het eerste 
en grote gebod en van het tweede daaraan gelijk. Onze erkentelijkheid 
voor de inaugurele oratie van Prof. VAN DER KOOY culmineert in de 
verwachting, die het aan de orde stellen van dit diepe vraagstuk heeft 
gewekt. 

MEKKES. 

De Nederlandse Cultuur, haar geestesmerk en toekomst. 
Prae-adviezen uitgebracht door Dr F. BOERWINKEL, 
Prof. Mr I. A. DIEPENHORST, Prof. Dr F. L. POLAK, 
B. VERHOEVEN, Dr H. D. DE VRIES REILINGH en 
A. H. M. WIJFFELS. 's Gravenhage, 1950; 79 bladz.; 
prijs f 1,-. 

,n De hier te bespreken prae-adviezen vormen een uitgave van het Neder-
:g lands Cultureel Contact, een organisatie welke zich tot doel stelt een 
Ie gemeenschappelijk beraad over belangrijke culturele vragen te verwezen-
)- lijken. We lezen in het Ten Geleide bij de prae-adviezen, dat in het 

Nederlands Cultureel Contact een aantal organisaties en centra van 
n volksontwikkeling en culturele vorming zich heeft aaneengesloten ten 
n einde "met elkander in contact te treden onder solide waarborg, dat 
n ieders aard en beginsel vrijheid behoudt en dat slechts tot gemeenschap-
Ie pelijke besluiten kan worden overgegaan na ieders goedkeuring. Iedere 
n verrassende dwang van de een over de ander of van enigerlei instantie 
n over het beraad en het werk is uitgesloten." 
:e Het ligt voor de hand dat de nieuwe organisatie voor haar eerste 
~- (nationaal) congres als thema van behandeling koos: De Nederlandse 
G- cultuur, haar geestesmerk en toekomst. Hoewel in de voor dat congres 
1- geschreven prae-adviezen de bepaling van het begrip cultuur en van het 
e geestesmerk der Nederlandse cultuur de grootste plaats inneemt, was 
r dit toch niet het eigenlijke onderwerp waarvoor men een congres en 
,t een voorbereidende studieconferentie organiseerde. Het was vooral het 
8 besef dat er met onze huidige cultuur iets niet in orde is, dat ze van 
1- binnen uit wordt bedreigd door ontbindende factoren, dat tot bezinning 
!- noopte op de positieve waarden welke nog steeds in de West-Europese 

cultuur aanwezig zijn. 
I, Aan Prof. POLAK werd verzocht in zijn prae-advies inleidende en 
s algemene opmerkingen te maken over het begrip cultuur en over de 
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huidige cultuur-crisis, terwijl Prof. DIEPENHORST tot taak had het' 
cultuurprobleem en de daarmee samenhangende vragen van calvinistisch 
standpunt uit te bezien. De heren WnFFELS en VERHOEVEN geven de 
rooms-katholieke opvatting weer en schenken vooral aandacht aan de 
factoren die den opbouw van de christelijke cultuur in het algemeen en die 
van Nederland in het bijzonder hebben bepaald. 

Aan de prae-adviezen zijn er nog twee toegevoegd, waarin een tweetal 
aspecten welke in de voorafgaande bijdragen niet voldoende tot hun 
recht waren gekomen, nader worden belicht: Dr BOERWINKEL geeft zich 
méér dan één der andere prae-adviseurs moeite een uitweg te vinden 
uit de gevarenzone waarin onze cultuur is geraakt en Dr DE VRIES 
REILINOH wijst in een afzonderlijke nota op de belangrijke bijdrage die 
de afzonderlijke gewesten geleverd hebben en nog leveren voor ons 
cultuurbezit. 

De prae-adviezen geven enige voorstelling van wat we onder cultuur 
dienen te verstaan en tevens enigen indruk hoe men in verschillende 
kringen van ons volk denkt over de factoren welke den bouw van een 
cultuur bepalen. We moeten ons hit!r voorzichtig uitdrukken, daar we 
in de prae-adviseurs niet vertegenwoordigers mogen zien van de richting 
waartoe zij zelf behoren; de inzichten binnen eigen kring zijn daarvoor 
te sterk genuanceerd. 

Nu de prae-adviezen gebundeld voor ons liggen en wij kennis hebben 
kunnen nemen van een bonte verscheidenheid van en vaak diepe tegen
stelling in de opvattingen, dringt zich de vraag op of de algemene, in
leidende beschouwingen van Prof. POLAK maar niet beter weggelaten 
hadden kunnen worden of althans niet als inleidende opmerkingen opge
nomen. Want het merkwaardige geval doet zich nu voor dat meer dan 
één prae-adviseur ondanks de algemene bijdrage van Prof. POLAK begint 
met het cultuurbegrip te ontleden. En dat onzes inziens volkomen terecht. 
Immers ook de opvatting omtrent aard en inhoud van het begrip cultuur 
is ter laatste instantie van de levens- en wereldbeschouwing afhankelijk. 

Bovendien - en hierop vooral komt het aan - er bestaat een duide
lijke tegenstelling tussen het prae-advies van Prof. POLAK te ener zijde 
en die van de overige auteurs te anderer zijde en wel in dezen zin dat 
de laatsten uitdrukkelijk uitgaan van een positief-christelijke beschou
wingswijze, terwijl bij den eerste de christelijke religie betrekkelijk is 
gemaakt door haar slechts te laten gelden als één van de vele elementen 
welke op telkens andere wijze 'het cultuurgeheel bepalen. Prof. POLAK 

, blijkt zo diep onder den indruk te zijn gekomen van de betrekkelijkheid 
van ieder der cultuur-bepalende factoren en van de veranderlijkheid van 
het cultuurbeeld, dat hij niet verder kan komen dan tot een ontledende 
beschrijving van de krachten en tegenkrachten welke het cultuurbeeld 
in een bepaalde periode der geschiedenis beheersen. Het is hem niet ge
lukt in zijn inleidende opmerkingen een vast punt aan te wijzen, waarbij 
zijn mede-adviseurs voor hun beschouwingen konden aanknopen. In geen 
der bijdragen weerspiegelt zich zo sterk de geest van den tijd - de 
relativering der levenswaarden - als in de zijne. 

De veelhejd van onderwerpen welke in dezen bundel aan de orde komen 
is te groot en de opvattingen der prae-adviseurs lopen te sterk uiteen 
dan dat wij in het bestek van een boekbespreking op dit alles kunnen 
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ingaan. Bovendien is het probleem waarom het hier gaat te belangrijk 
en te ernstig dan dat we aandacht zouden willen geven aan zovele vraag
stukken die in dezen bundel aan de orde komen. Zo licht dreigt dan het 
gevaar dat het eigenlijke vraagstuk uit het oog raakt. 

De overtuiging groeit dat het met onze beschaving niet goed gaat 
en de schrijvers der prae-adviezen maken zich daarvan de tolk. Maar 
juist hierin laten ze ons onbevredigd. Hoe diep zij de oorzaken van het 
cultuur-verval ten aanzien van sommige punten gepeild mogen hebben, 
men ontkomt toch niet aan den indruk dat onze beschaving er nog te 
best afkomt. Bij de prae-adviseurs, met uitzondering van Dr BOER- ' 
WINKEL, overheerst een stemming van betrekkelijke tevredenheid. Men 
mist er in het harde oordeel over de richting waarin onze cultuur zich 
nu reeds drie eeuwen ontwikkelt. De uitwassen, die voor haar toekomst 
doen vrezen, zijn niet te wijten aan uitwendige factoren waartegenover . 
de mens machteloos zou staan, maar zijn althans in hoofdzaak de uit
komst van een richting die de volken van West-Europa welbewust hebben 
ingeslagen. 

Het is niet voldoende ons rijke cultuurbezit te inventariseren of vast 
te stellen wat aan ieder der grote geestelijke stromingen ten aanzien 
van de vorming van onze nationale beschaving is te danken. Alleen door 
erkenning van onze individuele en gemeenschappelijke schuld tegenover 
GoD zal de weg open komen naar de bronnen van onze beschaving en 
daarmee de weg naar een nieuwe toekomst. 

SMIT. 

Prof. Mr J. VALKHOFF, Een eeuw recht8ontwikkeling. 2e 
druk. N.V. de Arbeiderspers Amsterdam, 1949. 

De ondertitel van dit boek luidt: "De vermaatschappelijking van het 
!federlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838)." Deze nadere 
aanduiding van den inhoud was wel nodig; uit den hoofd-titel zou men 
den indruk kunnen krijgen, dat men hier te doen had met een boek 
over het recht en uitsluitend bestemd voor juristen. Dit is niet het geval. 
De schrijver bespreekt de ontwikkeling van de samenleving (maatschap
pij) sinds 1838 en den invloed dier ontwikkeling op het recht. 

Voor anti-revolutionaire mensen is dat een belangwekkende vraagstel
ling en aanpak. Wij plegen te redeneren van beginselen uit; onze belang
stelling voor de maatschappij en voor hetgeen zich in de samenleving 
afspeelt, was nimmer overmatig groot. Ten onrechte, want beginselen 
zijn waardeloos, wanneer zij geen vruchtbare toepassing kunnen vinden 
in het maatschappelijk leven en geen oplossing bieden voor de noden 
van den tijd. 

Daarom verdient elke studie, die ons dieper in dit maatschappelijk 
leven inleidt, onze wa~e belangstelling. Ook dit boek van Prof. 
VALKHOFF. 

De eerste druk van het werk was bestemd tot gedenkboek: in 1938 
was het honderd jaar geleden, dat Nederland zijn eigen wetboek van 
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burgerlijk recht ontving 1). Er bestond dus alle aanleiding, eens op 
den afgelegden weg terug te zien en na te gaan, hoe maatschappij en 
recht zich sinds 1838 hadden ontwikkeld. De ondertitel verraadt reeds, 
dat de schrijver in die ontwikkeling een bepaalde lijn meent te be. 
speuren, die hij heeft aangeduid als "vermaatschappelijking", waarmee 
hij wil aanduiden, dat het recht niet alleen den maatschappelijken groei 
op den voet heeft gevolgd, maar ook geleidelijk aan dichter is genaderd. 
In de grotere zorg voor den economisch of physiek zwakkere (arbeider, 
vrouw, kind,) in het betrekken van steeds andere groepen van - maat
schappelijk gezien - minderen (handelsreizigers, pachters, huurkopers, 
e.a.) blijkt deze "sociale" tendentie. 

De tekening van dit verband en deze toenadering tussen recht en 
maatschappij is vaak voortreffelijk. Juristen, historici, maatschappij
onderzoekers vinden hier rijke stof, naar een vijtal onderwerpen (eigen
dom, arbeid vereniging, onrechtmatige daad en ouderlijke macht) over
zichtelijk gerangschikt 2). 

De schrijver toont zich verheugd, dat. in ons land de ontwikkeling 
vreedzaam en zonder grote schokken verliep. Revolutionnair in den po
litieken zin des woords is hij niet. In gewelddadige omverwerping van 
het bestaande ziet hij geen heil. 

Doch overigens verloochent zich zijn socialistisch standpunt niet. Voor 
geestelijke factoren in de ontwikkeling van recht en maatschappij beide 
heeft hij geen oog. Als de oorzaken dier ontwikkeling worden opgesomd, 
krijgen wij te horen, dat als zodanig vooral moeten worden genoemd: de 
bevolkingsaanwas, de stedenvorming, het verkeer en de industrie. Dat 
er ook nog zoiets bestond als een strijd der geesten, als een Christelijke 
kerk, die uit haar dommel ontwaakte en zich op politiek, en sociaal ter
rein deed gelden, schijnt voor recht en maatschappij zonder belang te 
zijn geweest. 

Dit gemis is zeer voelbaar. Het boek wordt dientengevolge - ondanks 
het streven van den schrijver naar objectiviteit - éénzijdig. Zo wordt 
b.v. vermeld, dat na 1894 de socialistische arbeiders hun eigen politieke 
partij en hun eigen pers kregen. Niet wordt vermeld, dat de confessionele 
arbeiders beide toen reeds lang bezaten. 

Het boek werd ook vlak en mat in een mate, die men van dezen 
schrijver en bij dit boeiend onderwerp eigenlijk niet zou hebben ver
wacht. Aan het eind van zijn werk vraagt de schrijver het oordeel van 
den lezer over de vraag, of hij waarheidsgetrouw is geweest. Wij kunnen 
die vraag niet zonder voorbehoud bevestigend beantwoorden. Niet, om-

1) Bij den tweeden druk, die in 1949 verscheen, kwam de schrijver daardoor 
in moeilijkheden. Als hij zijn boek tot 1949 bijwerkte, was het geen gedenk
boek meer en klopte de titel Een eeuw rechtsontwikkeling niet langer. De 
moeilijkheid werd opgelost door een supplement of aanhangsel, waarin de 
ontwikkeling na 1938 wordt beschreven. Ik geloof, dat deze oplossing fout 
was. Men had beter een anderen titel kunnen kiezen, bijv.: De Rechtsont
wikkeling sinds 1838, of iets dergelijks, en het boek laten wat het was, een 
boek uit één stuk. 

2) Helemaal evenwichtig schijnt mij het boek niet altijd. Zo vernemen wij 
op blz. 135, dat er hier tot 1872 een "coalitieverbod" gold. Waar dat stond, 
wat het inhield en hoe het te rijmen viel met de grondwettelijke en wette
lijke vrijheid van vereniging, wordt den lezer niet duidelijk, tenzij hij dat 
alles uit anderen hoofde reeds weet. 
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dat hetgeen gezegd werd, niet waar zou zijn, maar omdat er teveel is 
weggelaten, dat voor een waarheidsgetrouw beeld nodig ware geweest. 

Maar al ware dit anders: is een goed fotograaf te zijn, het ideaal 
van een geschiedschrijver? Dit boek verschaft veel kennis; zal het ook 
bezieling geven aan de komende generaties? Prof. Dr N. OKMA. 

A. KRUITHOF e. a., Landbouwcoöperatie. Uitgegeven door 
de G. J. D. C. Goedhartstichting, Afdeling Studie
kringen .. De Steeg, 1950; 127 blzz., prijs f 1.35. 

Dit boekje is, blijkens de inleiding, bedoeld als een eerste kennis
making met coöperatie en met aankoopcoöperatie in het bijzonder. De in
houd is dan ook ruimer, dan de titel doet vermoeden; het is geschreven 
ten behoeve van de studiekringen van de Nat. Coöp. Aankoop- en Ver
koopvereniging voor de Landbouw. De eerste acht hoofdstukken (blzz. 
1-84) geven een algemeen overzicht van den coöperatieven onder
nemingsvorm: lidmaatschap, beheer, winstverdeling en aansprakelijk
heid. De hoofdstukken 9-12 hebben in het bijzonder betrekking op de 
landbouw-coöperatie en het Centraal Bureau. 

De inhoud van dit geschrift is doortrokken van een typisch coöperatieve 
mentaliteit. Een enkel voorbeeld ter illustratie: "In de coöperatie heersen 
"de personen, in de N.V. het kapitaal. Het economisch doel van een N.V. is 
"de daarin gestoken kapitalen winstgevend te maken. In de coöperatiè 
"staat de verzorging van het stoffelijk welzijn van de leden voorop" . ~. 

"In de N.V. trekt de levende mens met zijn waardigheid en zijn geweten 
"zich terug om plaats te maken voor een onpersoonlijk kapitaal. Dit is 
"de typische uiting van het kapitalisme: geld is waarde, de mens heeft 
"slechts waarde als drager van geld." Deze specimina van coöperatieve 
lyriek zijn o. i. tendentieus en ten dele onwaar. Binnen het kader van onze 
recensie willen wij met deze opmerking volstaan, temeer waar er overigens 
veel in dit geschrift valt te waarderen. In kort bestek wordt een duidelijk 
beeld gegeven van de coöperatieve beweging, haar doelstellingen en resul
taten. De laatste vier hoofdstukken handelen, als reeds werd opgemerkt, 
over de landbouwcoöperatie, haar geschiedenis, de organisatie van het 
Centraal Bureau, en over de balans en verlies- en winstrekening. 

F. L. v. MUISWINKEL. 

Prof. ARNOLDS P. AIZSILNIEKS, VerbruikscoÖ'peratie in 
Sovjet Rusland. Uitgegeven door de G. J. D. C. Goed
hart-stichting, Afdeling Studiekringen. De Steeg, 
1950; 62 blzz. 

In deze brochure wordt, aan de hand van recent Russisch bronnen
materiaal, een uiteenzetting gegeven van de positie en de problemen van 
de Sovjet-Russische verbruikscoöperatie. Het zal niemand verwonderen, 
dat de doeleinden van de coöperaties daar te lande geheel andere blijken 
te zijn, dan die van de gelijknamige organisaties in de "kapitalistische" 
landen. Laatstbedoelde verenigingen worden, in navolging van LENIN, he-
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titeId als "collectieve kapitalistische ondernemingen", zij het "dat men 
aan de coöperaties in, de Westelijke landen nog enige betekenis hecht 
als hulpmiddel bij stakingen. Daarvoor zal het echter nodig zijn, dat 
communisten zich in de leiding dringen. In Sovjet Rusland zelf wijzigen 
zich de doelstellingen van de coöperatie met de wijzigingen in de econo
mische politiek van de Sovjet-regering. De coöperatieve handel wordt 
op een steeds kleiner terrein teruggedrongen ten bate van den staats
handel. De Sovjet-Russisc~e verbruikscoöperaties betalen op voorschrift 
van de Regering een variërende rente op het inleggeld (maximaàl 20 % 
van het exploitatie-overschot), inplaats van een "dividend" over het be
drag der aankopen. Over statuten, interne organisatie, eigendom en prijs
zetting wordt tot in details beslist door de Regering. Aangezien in S. R. 
staatsbezit wordt beschouwd' als een hogere vorm van socialistisch be
zit dan de coöperatieve eigendom, zijn deze ~erenigingen kennelijk g~ 
doemd te verdwijnen. 

Het grote aantal, met losse opmerkingen verbonden citaten, geeft 
aan deze brochure een sterk fragmentarisch karakter. De bedoeling van 
het geschrift is te waarschuwen tegen communistische penetratie in 
de coöperatieve beweging der Westelijke landen. 

F. L. v. MU/SWINKEL. 

Dr J. VERKUYL, De geest van communisme en kapitalisme 
en het Evangelie van Christus. Delft, Van Keulen, 
1950, 163 blzz. 

Er is in onze pers nog al wat te doen geweest rondom een vorige 
gelijknamige brochure van Dr VERKUYL. Critiek en contra-critiekwaren 
niet van de lucht. 

Het is een heuglijk feit, dat Dr VERKUYL hiervan kennis heeft ge
nomen en nu met een herziene en meer uitgebreide uitgave gekomen is, 
waarin met uitgebrachte critiek rekening is gehouden. M. i. zelfs zo 
grondig, dat indirect met deze nieuwe uitgave Dr VERKUYL zelf heel 
wat aanvalt wat tot zijn verdediging geschreven was. 

Dientengevolge is het eerste gedeelte van dit nieuwe werk, dat n.l. 
handelt over het communisme een belangrijk en betrouwbaar geschrift 
geworden, dat niet alleen voor de lezers, die de schrijver in de eerste 
plaats op het oog heeft, n.l. de christen-Indonesiërs, maar ook voor de 
Nederlandse christenheid als een leerzaam en stimulerend gedeelte niet 
genoeg geprezen kan worden. Dit is populair in den goeden zin des 
woords. Het biedt ons een verantwoord en ook voor ongeschoolden be
grijpelijk inzicht in de leer en methoden van het communisme, en laat 
ons glashelder zien, hoe de laatste drijvende krachten en beginselen 
van het communisme die van een anti-religieus materialisme zijn, dat 
aIs een contra-evangelie geen ruimte laat voor het Evangelie Gods, noch 
voor het leven uit en bij Gods Woord. Niet alleen op politiek terrein, 
doch totalitair, en in alle sectoren van leven en samenleving. 

Voorts heeft dit boekje de uitnemende verdienste, dat het ons heel 
wat van de ~ achtergronden van het huidige Chinese communisme Iaat 
zien, die den doorsnee Nederlander onbekend zijn. Met de mythe, welke ook 



.. .. 
1 

t 
t 

BOEKBESPREKING 151 

in zendingskringen heel veel opgeld deed en doet, en waarmede in N eder
land o. a. Dr HOOKENDIJK werkte, als zou het communisme van MAO TSE 
TUNG, den leider van communistisch China, van een andere structuur 
zijn dan het JJ1arxisme van 'STALIN c.s., breekt Dl" VERKUYL radicaal. 
Hij toont met de stukken aan, dat het Chinese communisme een geestes
kind is van MARX, LENIN en STALIN, en door dezelfde beginselen ge
dreven wordt als het communisme van Sovjet-Rusland. Wij zijn hem 
hiervoor zeer dankbaar, omdat hij dusdoende aan de verwarring der 
geesten onder de christen-Indonesiërs ten aanzien van het Aziatisch 
communisme, ook daar helaas van zendingszijde gevoed, een halt toe
roept, en naar zijn beste krachten - en die zijn geen geringe! - den 
christen-Indonesiër weerbaar maakt tegen de verleiding van rood China. 

De wijze, waarop Dr VERKUYL in dit tweede geschrift spreekt over 
waarheidselementen in het communisme, zal in onzen kring nu zeker 
geen verzet vinden. Omdat hij maar al te duidelijk en bij herhaling 
laat zien, dat deze waarheidselementen in het communisme zelf aan 
den totalen leugen van het communistische systeem zijn dienstbaar ge
maakt en zelf verleugend. En omdat hij volkomen terecht als christen 
in· sociale en economische misstanden en wantoestanden den voedings
bodem voor het zaad van het communistische contra-evangelie sig
naleert. 

Het boekje dat Dr VERKUYL open doet over de methoden van het com
munisme ,- die van den gewetenlozen mens, voor wien het doel der 
communistische revolutie alle middelen zonder onderscheid rechtvaar
digt -, is waard, door duizenden gelezen en overwogen te worden. 

Wel iets uitvoeriger zou de schrijver hebben kunnen stilstaan bij het 
- door hem gelukkig genoteerde, belangrijke - onderscheid tussen 
MARX' rationalisme en LENIN's voluntarisme. Het zou m. i. niet ondien
stig zijn geweest, deze wijziging in de grondstructuur van beider ideo
logie te hebben geplaatst in het licht van de wijziging, die zich in heel 
het humanisme heeft voltrokken, van het rationalisme in irrationalisme, 
van de suprematie van de rede in die van het onredelijke en louter 
gewilde, van den geest in die van de "Wille zur Macht". 

Met dankbaarheid hebben wij ook geconstateerd, dat de schrijver in 
zijn beoordeling van het liberalistisch kapitalisme, waarvan hij vooral 
het individualistisch karakter als de grotÏddwaling aanmerkt, niet ge
vlucht is in een reactionnaire houding, die in staatssocialisme en staats
absolutisme heil zoekt. Hiermee zal wel samenhangen, dat Dr VERKUYL, 
hoe ver hij zich ook van dit liberalisme verwijderen wil, toch voor de 
overheidstaak en -competentie het wezenlijke in de zorg voor de ge
rechtigheid en de rechtsbedeling ziet. Bepleit hij voorts het goed recht 
van overheidsbemoeiing op het sociale en economische terrein, en is er, 
vooral voor de praktiserende politici op dit punt stellig . nog wel met 
Dr VERKUYL verschil van mening en gedragslijn mogelijk, dit neemt 
niet weg, dat hij een tegenstander, een principiëel tegenstander van 
overheidsbemoeizucht is, en een voorVechter van de begrensdheid der 
overheidstaak en -competentie. 

Voor Indone",ië ben ik zeer dankbaar, dat hij op Bijbelsen bodem zulke 
waardevolle dingen schreef over de waarde en waardering van den 
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arbeid. Het is een zegen, dat deze geluiden in Indonesië nog kunnen 
doordringen, en dat in een taal, die de aandacht van den lezer moet 
boeien. Dr VERKUYL, die niet schrijven kan tenzij hij door zijn stof zelf 
gegrepen is, heeft hier als een gegrepene geschreven, en is er m. i. ten 
volle in geslaagd, iets van de betekenis van het .Evangelie voor het 
staatkundige en sociale leven te doen oplichten voor den lezer. 

Een enkele critische opmerking wil ik niet in de pen houden. 
Dr VERKUYL acht het verwarringstichtend, indièn men beweert, dat 

communisme en socialisme, en zeker het huidige socialisme, op één 
wortel stoelen. Maar zelf is hij niet beschroomd, overeenkomst, ja geeste
lijke identiteit tussen communisme en liberalistisch kapitalisme aan te 
wijzen. Sticht dit dan geen verwarring? Of zou, indien dit laatste juist 
is, - en ik meen, dat hij het in het verband, waarin hij het schrijft, 
bij het rechte eind heeft -, ook die afstand tussen de beweging van de 
eerste en derde internationale en die van de tweede internationale en 
haar vertakkingen, toch niet· zo groot zijn, dat er op gemeenschap in 
wortelideeën gewezen moet worden? Ondanks grote verschillen? Maar 
stellig niet zo groot als die tussen liberalisme en communisme. Waarom 
ziet Dr VERKUYL in het laatste geval wel, in het eerste geen overeen-
kQJDst-? . 

Op de sociale ideeën, die Dr VERKUYL verdedigt, ga ik in deze recensie 
niet in. Maar hij vergeve mij de opmerking, dat ik hier en daar wel 
eens den indruk kreeg, dat Dr VERKUYL in het hoofdstuk, dat hierover 
handelt,. wel eens te gemakkelijk tot conclusies en richtlijnen komt, en 
de vraagstukken, _die hier aan de orde zijn, niet steeds in haar diepte 
en zwaarte weergaf. 

Niet nodig, te zeggen, dat de verschijning van dit werkje mij met 
dankbaarheid vervult. Ik wens het een goede vaart toe. 

S. U.ZUIDEMA. 
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HET ONTWAKEN VAN AZIE EN ONZE CHRISTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

Terugblik en Uitzicht 

DOOR 

PROF. DR S. U. ZUIDEMA 

.. 

Het thema is duidelijk. Er is sprake van het ontwaken van Azië. Wie 
slaapt is niet in staat, verantwoordelijkheid te dragen, zelfs niet voor zich
zelf. Hij maakt zich niet op om, in volwaardig zelfbewustzijn van eigen 
roeping en macht, invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Hij is willoos 
uitgeleverd aan de lotsbestemming, welke anderen, zo zij dat willen, over 
hem en voor hem voltrekken. Hij is passief ten opzichte van zijn om
geving. 

Maar wie ontwaakt, komt "tot zichzelf". Tot zichzelf gekomen, komt hij 
tot verantwoordelijkheidsbesef, tot roepingsbesef, gaat hij over tot de be
wuste daad, tot zelfgekozen activiteit, tot historische vorming in vrije 
keuze en tot zelfstandige, zelfbewuste beinvloeding van zijn omgeving. Hij 
is niet langer passief, geen willoos werktuig in handen van derden, en 
zelfs wanneer hij vooralsnog anderen over eigen lot laat bepalen, geschiedt 
dit toch niet langer in een slaafse passiviteit, doch dan is deze passiviteit 
vrucht van bewuste keuze. 

Zo ontwaakt Azië. Het wil zijn eigen gang gaan, zich niet langer laten 
leiden door den Westerling en het blanke ras, het wil zich op zijn hoogst 
nog bedienen van de hulp van het Westen, voorzover het hierin heil ziet 
en eigen belang er mee gediend acht. 

Azië ontwaakt. De - voor een belangrijk deel van Azië - koloniale 
structuur, welke ongeveer aan het einde van de vorige eeuw geheel haar 
beslag had gekregen, wordt dan terstond beseft als een sta-in-den-weg, een 
rem, een belemmering, een kluister. De koloniaal geregeerde volken zien 
zichzelf - dit is het eerste symptoom der ontwaking - als kettinggan
gers. Deze kluisters dienen te worden verbroken. Ze zijn onduldbaar, 
een vorm van slavernij. En de niet-koloniaal geregeerde volkeren en 
landen van Azië kunnen, gedreven door éénzelfde machtige ontwakings
drift, niet gedogen, dat mede-Aziaten zuchten onder het onrecht dezer 
koloniale slavernij. 

De vrijheidsroep heeft Azië gewekt. Deze roep zal niet meer ver
sterven. 

Zij zal, zolang er ergens in Azië nog . Westerse gezagsoverheersing 
wordt uitgeoefend, des te krachtiger en hartstochtelijker opklinken. De 
Aziatische volkeren willen, voorzover dit den mens is gegeven, hun lot in 
eigen handen nemen. 
Á. s. XD-5 
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Ons thema gaat van het simpele constateren van dit heel niet simpele, 
doch machtige gebeuren in Azië uit. Zo is in Azië onherroepelijk de stand 
van zaken. Het zou struisvogelpolitiek zijn, indien wij dezen stand van 
zaken ook nog maar enigermate zouden willen ontkennen. Het is onze 
roeping, hiermede volwaardig rekening te houden. En ons daarom' niet 
af te vragen, in hoeverre wij deze "feiten" kunnen omzeilen, dezen wek
roep kunnen laten verstommen, dezen vrijheidswil kunnen knotten. Doch 
het is onze plicht, roeping van dezen tijd, begrip te hebbèn voor dit ont
waken van Azië, en ons af te vragen, wat ons te doen staat, welke onze 
verantwoordelijkheid is, gegeven en gezien het feit, dat in de samenleving 
der volkeren Europa op staatkundig gebied in Azië niet langer, zoals in 
vorige eeuwen, zonder die volkeren over die volkeren kan regeren en be
slissen. Onherroepelijk dient voor ons vast te staan, dat Azië in de ko
mende eeuwen niet weer in slaap valt, nadat het eenmaal tot ontwaken 
kwam, en dat heel Azië zich tegen ons zal verheffen, wanneer wij zouden 
trachten, met slaapmiddelen den ontwakende zijn vrijheidsbesef te ont
nemen of ook maar te verdoven. 

Neen, wij hebben ons af te vragen, welke onze christelijke verantwoor
delijkheid toch wel zijn mag, nu het eenmaal vaststaat, dat Azië is ont
waakt. 

Intussen doen wij goed, ons terstond te bezinnen op de vraag, of dit 
thema dan nog wel deugt. Zo Azië ontwaakte tot het besef der vrije zelf
standige roepingsmacht, is dan ons opperen van de gedachte, dat ons, 
niet-Aziaten, toch nog een éhristelijke verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het leven dier volkeren overbleef, niet reeds in strijd met de aanvaar
ding van Azië's ontwaken? Is onze verantwoordelijkheid niet geheel be
perkt tot dit ene: Dat wij onze handen van Azië moeten afhouden en 
slechts hiervoor verantwoordelijk zijn, dat wij nu voortaan ons niet meer 
in de Aziatische aangelegenheden mengen? Houdt "Azië voor de Aziaten" 
dan niet in, dat wij, Westerse volkeren en' Westerlingen, evenveel, en dat 
is even weinig, verantwoordelijkheid hebben voor den gang van zaken in 
Azië als de Aziaten hebben voor den gang van zaken in Europa en in de 
Verenigde staten? De liquidatie onzer verantwoordelijkheid, behoort dit 
niet het enige antwoord te zijn op de vraag, in ons thema gesteld? Is 
ons thema eigenlijk niet in den wortel vals gesteld? Trachten wij, door 
te spreken van onze christelijke verantwoordelijkheid, toch niet weer door 
een achterdeur in Azië binnen te dringen, nadat wij het door de voordeur 
ener erke~ning van Azië's ontwaken hadden verlaten? Is dit geen dóór en 
dóór schijnheilig thema? 

Nu dienen wij onszelf toch helder voor den geest te roepen, dat christe
lijke verantwoordelijkheid steeds, naar haar wezen, verantwoordelijkheid 
aan den Christus is. Een christen leeft en sterft "den Here" (Rom. 14 : 8), 
'd. i. hij is onder den Here Jezus, zijn Kurios gesteld. 

Deze verantwoordelijkheid is allesbehalve "weltfremd". Want Chris
tus is niet "weltfremd". Wij weten, dat Hij ten hemel is opgevaren en is 
gezeten tex: rechterhand Gods des Vaders, opdat' de Vader alle ding in 
hemel en op aarde door Zijn hand regere. Hem komen alle gezag en alle 
rechten en alle aanspraken toe op heel de wereld. En Zijn ordinantiën, 
welke Hij ons in de Heilige Schrift heeft gegeven, hebben alleen gezag. 
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Christelijke verantwoordelijkheid is verantwoordelijkheid aan God en Zijn 
Christus voor de wijze, waarop wij ons onder Zijn Woord en ordinantiën 
stellen en waarop wij het Woord Gods met ons leven in praktijk brengen. 
Wereldvreemd kan zulk een christelijke verantwoordelijkheid onder Chris
tus, Die recht heeft op de erkenning van de ganse aarde, dan ook nim
mer zijn. 

Ook daarom niet, omdat de grondwet van het Koninkrijk der hemelen 
voor alle onderdanen van Christus die is van den liefdedienst aan God èn 
aan den naaste. Christus heeft ons den naaste weer laten zien als een 
mens, op wien Hij recht heeft en die zelf recht heeft op onzen dienst. En 
eigenlijk moet ik dit nog anders stellen. Christus heeft alle recht ontvangen, 
om met Zijn zaligmakenden dienst den naaste te redden; en allen die van 
Christus zijn, hebben in Hem het recht en de roeping gekregen, uit den 
Geest van Christus den naaste te dienen en het leven en de samenleving 
te zegenen. Dit recht ontlenen wij niet aan de toestemming van den 
naaste, want dit is een fundamenteel religieus recht, dat ook de naaste ons 
niet kan geven. Slechts valse souvereiniteitswaan van den mens heeft aan 
den enkeling het volstrekte recht op zichzelf toegekend. Maar deze rechts
usurpatie is uit den duivel. Het is het contra-evangelie, dat betoogt, dat wij 
de hoeder van onzen broeder niet mogen zijn. Doch het Evangelie stelt 
ons onder de tucht van den wil Gods, waarnaar wij ons nooit ontslagen 
mogen achten van onze roeping, onzen broeder te hoeden door onzen dienst, 
ook niet op grond van het feit, dat hij in valse souvereiniteitswaan zich van 
ons niet gediend wil weten. 

Hier ligt de christelijke, diep-religieus verwortelde grens voor onze 
eerbiediging van de vrijheidsrechten van den naaste. Een grens, dien wij 
ook dienen te eerbiedigen in de toekenning van vrijheid aan onszelf. Ons 
vrijheidsrecht is niet onbeperkt. Wij hebben de vrijheid niet, onzen naaste 
uit te zuigen ten eigen bate; wij hebben de vrijheid niet, de zelfzucht in 
onszelf over de zelftucht der matigheid, der zelfbegrenzing, te laten heersen. 
Wij hebben de vrijheid niet, onze lichamen te stellen tot wapenen der 
ongerechtigheid; wij hebben de vrijheid niet, onzen naaste aan eigen lot 
over te laten. En de liefde, die wij den naaste verschuldigd zijn, houdt 
mede in, dat wij hem die vrijheidsrechten niet mogen toekennen, welke 
van geen beperking door de ordinantiën Gods willen weten, doch mateloos 
onbeperkt zijn. 

Hierin bestaat onze christelijke verantwoordelijkheid. Daar mag zich 
geen christenmens van ontslaan en deze verantwoordelijkheid kan ons 
door geen vrijheidsdogma, dat vrijheid en willekeur niet onderscheidt en 
dat in den naaste zou leven en heerschappij voeren, worden ontnomen. 
De naaste is niet in zijn eventueel ongoddelijk en goddeloos streven ons 
tot wet en grens gesteld: hij kan ons onze christelijke verantwoordelijk
heid niet naar den inhoud voörschrijven. De ordinantiën Gods, door Chris
tus gehandhaafd, geëerbiedigd en geleerd, zijn het enig richtsnoer voor 
ons leven. Zij en zij alleen constitueren ons christelijk verantwoordelijk
heidsbesef. En zij maken, dat wij, zo wij hieraan gehoor geven, vijanden 
krijgen: Christus' vijanden kunnen dan onze vrienden niet worden! 

Op dezen grond kan ook een niet nader omschreven vrijheidsideaal niet 
de wet stellen aan ons verantwoordelijkheidsbesef. Niet de naaste en ook 
niet zijn zelfgekozen idealen bepalen ons verantwoordelijkheidsbesef: wij 
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leven en sterven voor het aangezicht van Christus en niet voor het aange
zicht van den eventuelen naaste, en wij staan onder de tucht der roeping 
van boven, der ordinantiën Gods. 

Wie dit ziet, zal verstaan, dat het ontwaken van Azië ons wel voor ge
heel nieuwe vraagstukken stelt en in een totaal gewijzigde wereldsituatie 
plaatst. Maar hij zal tegelijkertijd weten, dat de situatie geen wetgeefster 
en geen richteres is over onze christelijke roeping en wandel. Alleen de 
confrontatie van deze totaal nieuwe situatie met de rechten van Christus 
op de ganse aarde en met den wil Gods over ons, die door Christus' rech
ten intrinsiek is bepaald, zal ons het juiste uitzicht en inzicht in onze 
christelijke verantwoordelijkheid in dezen modernen tijd kunnen geven. 

Om deze redenen is ons probleem geen vals gesteld probleem en is onze 
vraagstelling allerminst schijnheilig. Schijnheilig zou zij zijn, indien zij 
ons opriep,z.g.n. in naam van het christelijk geloof alle roeping en ver
antwoordelijkheid ten aanzien van Azië te laten varen. Want dit houdt 
niets anders in dan een verraad aan Christus, onzen Heer, den Koning 
der ganse aarde. Hem komt ook Azië toe. 

Zeer terecht heeft Prof. Mr F. M. BARON VAN ASBECK er in zijn studie 
Indonesië in Azië 2) op gewezen, dat in den dialoog tussen nationalisme 
als zelfexpressie en Westerse oppermacht niet het nationalisme het eerste 
woord heeft gesproken, doch het Westen 3). En ook vandaag nog spreekt 
het Westen, dikwijls op onderling tegengestelde wijze, toch een taal, die 
het nationalistisèh en Aziatisch vrijheidsstreven stimuleert en voedt. 

Er gaat van Sovjet-Rusland een geweldige, niet licht te overschatten 
bekoring uit. Het communisme komt immers in zijn ideologie en propa
ganda naar buiten op tegen het onrecht, dat aan alle onderdrukten der 
aarde wordt aangedaan, tegen het gewelddadig, onrechtmatig imperialisme 
en kapitalisme. Het kiest de zijde der verdrukte en lijdende mensheid, der 
armen en verstotenen. Het propageert de wereldrevolutie ter wille van de 
bevrijding van alle door het imperialisme geknechte volkeren en in naam 
der gerechtigheid. Dit geheel en al gesaeculariseerde communisme wil al 
de barrières van imperialisme, standen- en rassendiscriminatie en van gods
dienstige tweedracht en verdeeldheid slopen in naam· der zelfbewustwor
ding van het wereldproletariaat, hetwelk, naar eigen overtuiging een 
nieuwere, hOgere fase in de ontwikkeling der mensheid inluidt. -

Deze nieuwe, geheel en al verwereldlijkte religieusiteit, welke zichzelf 
een saeculair Messiaanse wereldroeping toekent, voldoet aan de behoeften 
van menig Oosterling. Zij bèlooft hem, dat hij met zijn verzet tegen de 
Westerse overheersers niet onherroepelijk terugvalt in een overwonnen, 
archaïstische fase van het Oosterse leven, doch dat hij integendeel dus
doende deel heeft aan de voortschrijdende ontwikkeling der mensheid en 
aan de nieuwe, aan de eisen van onzen modernen tijd beantwoordende 
wereldverbroedering. Zij geeft hem de overtuiging, dat hij, strijdend voor 
de vrijmaking van het Oosten, tegelijkertijd een wereldroeping volgt en 
zelfs een apostolaat vervult ten opzichte van die Westerse volkeren, die in 
hun imperialistisch denken de ontwikkeling der mepsheid niet hebben kun-

2) Verschenen in Indonesië, uitgave W. van Hoeve, 's Gravenhage, eerste jaar
gang no I, Juli 1947, blzz. 2-28. 

3) T. a. p., blz. 16. 
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nen bijhouden. Zij geeft hem de voldoening, te geloven, dat hij zijn revolu
tionnair vrijheidsverzet verricht "in opdracht van den tijd". En zij vervult 
hem met de blijde wetenschap, dat het evangelie van den dienst aan de ge
rechtigheid, en niet het brute machtsbegeren de diepste drijfveer is ook 
voor zijn onverbiddelijken wil, het Westen in Azië te onttronen en zelf de 
macht in handen te nemen. Deze religieusiteit verzoent hem met alle ge
weld, alle bloed, zweet en tranen, alle terreur en honger, welke door zijn 
activiteit worden opgeroepen: het rechtvaardig, heilig doel wijdt de mid
delel1 en wegen, die naar dit doel moeten leiden. Revolutionnair te zijn is 
een eer, is religie geworden! 

Ook de geschiedenis van het ontstaan der Verenigde Staten van N oord
Amerika, hun vrijheidsstrijd ter afwerping van de Britse overheersing, 
oefent een fascinerende uitwerking uit op de Oosterse geesten, welke, dank 
zij aanraking met het Westen, van dezen vrijheidsstrijd hebben kennis 
genomen. De Amerikaan versterkt hen ook positief en d~lbewust in de 
overneming van deze vrijheidsidealen ter wille van zijn anti-kolonialistisch 
streven. Ook de doorsnee-Amerikaan acht zichzelf, evenals ête communist 
van Sovjet-Rusland, een wereldmissie toevertrouwd. Gedachtig aan eigen 
vrijheidsstrijd als den oorsprong van eigen onafhankelijk nationaal bestaan, 
kan hij zich niet verzoenen met enige koloniale politiek. De onafhankelijk-' 
heidsverklaring van de Filippijnen door de Verenigde Staten kwam voort 
uit deze mentaliteit. Wie kennis neemt van ENGERS' Het IndonesiSche 
Vraagstuk en de Amerikaanse Per.s 4

) geraakt diep doordrongen van het 
feit, dat Amerika aan Engeland, Frankrijk en Nederland hun overzeese 
gebiedsdelen niet zozeer benijdde, als wel het niet kon tolereren, dat er nog 
steeds gekoloniseerde, niet-onafhankelijke gebiedsdelen op de wereldkaart 
voorkomen. De Amerikaan beleeft dit als een onrecht, niet het minst, 
omdat hij, als lid ener nog jeugdige natie, sterk onhistorisch denkt. Dit 
onrecht acht hij des te ernstiger, omdat het zonder mankeren een haard 
voor voortdurend opl~iende uitbarstingen van haat moet zijn, een bedrei
ging voor de vreedzame samenleving der volkeren. Waar mogelijk, zullen 
de United States de politiek van die Westerse volkeren doorkruisen e.n 
tegenwerken, welke, in hoe geringe mate ook, nog zweemt naar overheer
sing van andere volkeren, naar gezagsmaintenering over vreemde volkeren. 
En waar het kan, zullen zij zelfs, in hun oog gerechtvaardigd door de over
tuiging, dat zij, gezien hun macht, een wereldroeping hebben, de staten, 
welke de onafhankelijkheid van andere volkeren niet volslagen honoreren, 
de les lezen en dwingen, de Amerikaanse politiek te volgen. Bovendien 
acht Amerika zich in deze overtuiging nog versterkt, doordat het het com
munistisch contra-evangelie als een gevaarlijken vijand ziet voor den 
wereldvrede, ja als vijand no. 1, en in de staatkundige afhahkelijkheid 
van Aziatische volkeren een welkome uitnodiging voor de communistische 
propaganda. Zo is er duidelijk aanwijsbaar een wedloop tussen Rusland 
en de Verenigde Staten om den prijs der ere, om de kampioen te zijn 
voor de vrijheidsrechten der wereld en haar inwoners. 

De Aziaat, die zijn blik naar Amerika wendt, gevoelt zich in zijn vrij
heidsstreven verstevigd en gerechtvaardigd. Hij heeft voor zijn pleiten 

4) Uitgegeven voor het Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken door 
A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Lelden, 1946. 
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tegen de koloniale structuur van zijn land en volk het oor van Amerika. 
En de Amerikaanse vrijheidsideologie heeft op haar beurt dit Aziatisch 
streven gewekt en aangevuurd. 

Doch ook bij die Westerse volkeren, welke onder de koloniale mogend
heden dienen te worden gerekend, kwam een kentering tot stand in de 
visie op eigen roeping ten aanzien van de koloniaal geregeerde landen. 

Deze kentering had tweeërlei, scherp te onderscheiden bron. 
Vooreerst een humanistische. Ik herinner aan het optreden in de vorige 

eeuw, in Indië en later in Nederland, van baron VAN HÖEVELL, niet te ver
geten aan de geschriften van MULTATULI en in onze eeuw aan de ideeën 
uit het sociaal-democratische en revolutionnair-socialistische kamp. Het 
Westerse geweten, onder leiding van een principiëel humanistisch geloof, 
was ontwaakt. En wel een geweten, dat geen rust vond bij een koloniale 
structuur van de Indonesische volkeren . 

Daarnaast ontwaakte ook het christelijk geweten. Aan EDMUND BURKE 
komt zelfs de eer toe, de eerste te zijn geweest, die - en dat van een 
christelijke geloofsovertuiging uit - het Engelse volk maande tot een 
koloniale politiek, welke niet de Engelse belangen, doch de belangen van de 
overheerste volkeren tot ricHtsnoer had te kiezen: een politiek van zedelijke 
verantwoordelijkheid. Het verdient onze aandacht, dat dezelfde EDMUND 
BURKE uit éénzelfde christelijke grondovertuiging een geharnast bestrij
der was van de ideeën der Franse revolutie. 

In Nederland waren het Dr KUYPER en KEUCHENIUS, die ons christen
volk en de Nederlandse natie wakker schudden en opwekten tot het voeren 
van een koloniale politiek van zedelijke verantwoordelijkheid. De ont
voogding van de inheemse bevolking moest het directief zijn voor al onze 
gedragingen, niet alleen voor onze· staatkundige politiek, doch ook voor 
het Nederlandse volk zelf, dat zich zedelijk verantwoord moest weten voor 
de verheffing van de volkeren van den Archipel, daarvoor zijn zonen diende 
af te staan en zich er wel van doordrongen moest gevoelen, dat het beste 
voor Indië niet goed genoeg was. Ook van KUYPER geldt, wat wij van 
EDMUND BURKE schreven: terwijl hij een overtuigd voorstander was van 
de vrijmaking van de volkeren van den Indischen Archipel, was hij, ge
dreven door één en dezelfde geloofsovertuiging, met hart en ziel tegen
stander en bestrijder van de ideeën der Franse revolutie, van hun huma
nisme en verwereldlijkte democratie. 

Voor wat den Indonesischen Archipel aangaat, de ideeën van het huma
nistische, gesaeculariseerde Europa hebben, evenals die van de christe
lijke geloofsovertuiging, juist in deze twintigste eeuw groten invloed uit
geoefend op het koloniaal beleid ten aanzien van Indonesië. Vooral het 
bewind van IDENBURG, den tederen christen-staatsman, vond ook bij de 
Indonesische bevolking sympathie en weerklank. Zijn optreden dwong 
respectvolle liefde af. Er was omstreeks de eeuwwisseling een kentering 
gèkomen in de Indonesische politiek, welke vrucht was van de ontwaking 
van het humanistisch-democratisch, respectievelijk van het christelijk ge
weten in het Westen zelf. 

Deze kentering nu werd op den voet gevolgd, zo niet begeleid door een 
wending in het geestesleven der Aziatische volkeren, vooral bekend onder 
den naam van "de nationalistische beweging". 
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Gevoed mede door de nieuwe geestesinstelling van het Westen en de 
Westerse volkeren, dankte zij toch- voornamelijk haar ontstaan aan de 
overwinning, welke Japan op Rusland behaalde aan het einde der vorige 
eeuw. Een golf van enthousiasme bracht de gemoederen in Azië in be
weging. Hier was een demonstratie van Oosters kunnen tegenover een 
faillissement van Westers imperialisme. Hier werd de geboortes tonde inge
luid van de vrijmaking van Azië uit vreemde overheersing. Het sindsdien 
niet meer te keren proces der zelfbewustwording van de Aziatische volke
ren is in wezen een zelfbewustwording van eigen macht, eigen kunnen, en 
dientengevolge een roep om eigen verantwoordelijkheid in zelfstandigheid 
en vrijheid. 

Voor het Japanse volk betekende dit, dat Japan zichzelf uitverkoren 
achtte om de leiding te nemen in de beweging van de omverwerping en ver
nietiging van Westerse overmacht en Westers gezag in geheel Oost-Azië 
tot in India toe. De Westerse mogendheden dienden uit Azië te worden uit
gedreven en de vacante plaats zou en mocht door Japan worden ingenomen. 
D. w. z.: Japan droomde een imperialistisch-nationalen droom. En het 
zette er alles op, bij de omliggende Aziatische volkeren door propaganda de 
verwachting te wekken, dat Japan de voorvechter zou zijn voor een pan
Aziatische gedachte, de bestrijder bij de gratie Gods van het Westers kolo
niaal imperialisme. Het maakte het vrijheidsideaal der Aziaten zoveel 
mogelijk dienstbaar aan eigen nationalistisch imperialistisch streven. Eigen 
zelf-expansie trachtte het te bevorderen met behulp van het anti-Westerse, 
anti-kolonialé ressentiment in de koloniale gebieden. Een grotere wel
vaartssfeer van Oost Azië onder een streng, schier dictatoriaal centraal 
gezag, dat in Tokio zou zijn gevestigd, was het doel, dat het in dezen 
tweeden wereldoorlog nastreefde. -

Dit streven liep zeker niet parallel met dat van de koloniaal geregeerde 
volkeren. Deze waren, voorzover zij tot zelfbewustzijn waren ontwaakt, 
gebrand op eigen vrijheid. Als directe vijand van eigen vrijheidsverwer
kelijking zagen zij echter wel in eerster instantie de Westerse overheersen
de mogendheden. Van deze situatie maakte Japan propagandistisch gretig 
gebruik, o. a. door een ongeëvenaarde haatzaai-campagne tegen al wat 
Westers was. Maar stellig strookte het Japanse streven allerminst met dat 
der onderscheiden volkeren. De anti-democratische, fascistische en totali
taire aard van het Japanse binnen- en buitenlands regiem harmonieerde 
niet met 'het onafhankelijkheidsstreven der niet-Japanse volkeren. Deze 
volkeren beoogden, evenals Japan, een beëindiging van de koloniale 'struc
tuur, respectievelijk, zoals in China, van het Westerse overwicht en van 
Westerse economisch-poli~ieke overmacht, doch dit anti-kolonialisme was 
tenslotte gevoed uit het verlangen naar eigen onafhankelijkheid. Onafhan
kelijkheid ook ten opzichte van mede-Aziatische volkeren. De beëindiging 
van de koloniale structuur of van de Westerse praerogatieven was voor 
hen slechts een stadium op den weg naar eigen politieke en staatkundige 
onafhankelijkheid. 

Zo heeft het Japanese bewind onder deze volkeren tijdens de bezettings
jaren den haat en afkeer tegen al wat Westers-koloniaal was, aangewak
kerd en onuitroeibaar ingeworteld in de harten der millioenen van Zuid
Oost-Azië, maar overigens wist het slechts door gewelddadig, rigoureus 
optreden eigen machtspositie onder deze volkeren door geveinsde onder-
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werping te verstevigen. Zelfs nationalistische anti-Japanse activiteit bleef 
in die jaren niet uit. Men was pro-Japans geweest, omdat men anti-Westers 
was. Men was niet anti-Westers geweest, omdat men, zoals Japan graag 
gezien had en zoals Japan het dictatoriaal voorschreef, pro-Japans was. 

Na de mislukking nu van het Japanse avontuur, waaraan de nationalis
tische bewegingen in Zuid-Oost-Azië zich op opportunistische gronden 
hadden verbonden en waarmede slechts enkele prominente nationalisten 
zich niet hadden willen verzwageren, staat de ontwaking van Azië nu ge
heel onder leiding van een principieel-revolutionnaire ideologie, welke zich 
scherp distancieert van alle totalitaristisch, fascistisch streven en denken. 
Op zijn minst is dit anti-fascisme en de ideeënwereld van revolutionnaire 
democratie de façade, waarachter het nationalistische streven zich nu vol
trekt. Nationalistisch is het gebleven en dientengevolge ook bewust anti
Westers ingesteld op een, verzet tegen Westerse koloniale overheersing 
in iederen mogelijken vorm, hierin gesteund door de politiek van Rusland 
én die van de Verenigde Staten. Hoe diep het primair anti-koloniale ver
zet in de nationalistische beweging de geesten gevangen houdt, mag o. a. 
blijken uit de populariteit van den Indiër SUBHAS CHANDRA BosE, die, 
tijdens den oorlog'wegens anti-Britse agitatie gevangen gezet, wist te ont
vluchten en 'dienst nam in een nationalistisch Indisch legioen, dat met de 
Japannezen mede in Burma tegen de geallieerden streed. In den oorlog om
gekomen, is hij, ondanks zijn collaboratie met Japan, nu in India populair: 
overal kan men zijn portret daar vinden naast dat van GANDHI en van 
PANDIT NEHRu. Hetzelfde blijkt ook uit de sympathie, welke iemand als 
SOEKARNO wist te behouden in Indonesië, ondanks het feit, dat hij fel 
anti-geallieerd en even fel pro-Japans optrad tijdens de bezettingsjaren 
en duizenden Javanen aan de Japannezen uitleverde, die, op schandelijke 
wijze door de Japannezen te werk gesteld buiten Java, daar geruisloos 
zijn omgekomen. Ondanks dit alles bleef hij tot nu toe de vrijheidsheld 
van Java en president van de door hem uit handen van den Japansen 
generalissimus aanvaarde en gestichte Republik Indonesia. 

Reeds vóór den oorlog vond er een ingrijpende ven~ndering plaats in de 
ideologische structuur van de nationalistische beweging in Indonesië en 
elders. Haar jeugdige leiders oriënteerden haar geheel en al aan de in 
Europa of aan de voeten van Europese docenten geleerde Westerse, z.g.n. 
democratische ideeën. 

Tot deze ideeën behoren in de eerste plaats die van de volkssouvereini
teit en van het zelfbeschikkingsrecht, door Prof. Dr H. KRAEMER wel ge
noemd "het recht op zelfexpressie der volkeren". 

Deze ideeën stemmen in den wortel geheel overeen met, ja zij stammen 
af van dezelfde ideeën, welke éens in West-Europa de leiders der Franse 
revolutie hadden bezield. Het zijn de ideeën, welke als saecularisatiepro
duet van het Westen ons geestesleven nu langer dan een eeuw dermate 
hebben bevrucht, dat ze voor den man van de straat en het "weldenkend" 
publiek, voor de "common sense" en het "gezond verstand" niet anders 
dan vanzelf spreken. 

Ik heb' hier niet de gelegenheid, uitvoerig aan te tonen, dat juist deze 
ideeën het pubtieke leven in West-Europa hebben ontkerstend. Reeds wees 
ik er op, dat èn EDMUND BURKE in Engeland, èn Dr KUYPER in Nederland, 
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de laatste in het voetspoor van Mr GROEN VAN PRINSTERER het onchristelijk 
en ontkerstenend karakter van deze ideeën hebben onderkend en als 
adagium van christelijke politiek den strijd tegen deze ideeënwereld heb
ben aangebonden: Tegen de Revolutie het Evangelie I Wie het verzet van 
het overgrote deel van Protestants Nederland tegen het Indonesisch re
volutionnair nationalistisch avontuur wil verstaan, zal goed doen, 
op deze continuïteit, op dit anti-revolutionnair karakter van dit verzet 
zijn aandacht te richten. Naar onze diepe en innige overtuiging dienden 
wij ons als christenen tegen dezen vorm van afwerping van het koloniale 
juk met hand en tand te verzetten, op dezelfde gronden, waarop wij ons 
in ons eigen land antithetisch plaatsen tegen de in wezen revolutionnaire, 
gesaeculariseerde ideologieën, welke als beginselen het politieke streven 
van Marxistische communisten en van meer burgerlijke revolutionnaire 
democraten stuwen en leiden. 

Bovendien heeft het jongere nationalisme tegelijkertijd als beginselen 
voor zijn revolutionnair nationalistisch streven de Marxistische sociaal
economisch-politieke beginselen aanvaard. Zijn strijd om vrijmaking en 
vrijheid richt zich niet enkel meer tegen de koloniale gezagsstructuur van 
het staatkundig bestel in hun landen, doch ook tegen alle gezagshandhaving, 
welke niet geworteld is in volkssouvereiniteit en zelfbeschikkingsrecht
zonder':enige-nadere-keur, en bovendien beoogt het de omverwerping van 
de "feodale" structuur van eigen Aziatische maatschappij. Niets minder 
dan een sociaal-economische revolutie wordt door hen nagestreefd. De 
bodem van de Indonesische, respectievelijk Aziatische, samenleving wordt 
door hen - zo is althans hun beginselprogram - op zulk een radicale 
wijze omgeploegd, dat deze landen in een minimum van tijd een sociale 
revolutie doormaken, welke hen in staat stelt, een achterstand van eeuwen 
binnen enkele jaren in te halen. Wie een indruk wil krijgen van deze diep
ingrijpende wijziging binnen de nationalistische bewegingen leze de auto
biographie van PANDIT NEHRU. Het hemelsbreed onderscheid met GANDHI 
springt dan terstond in he~ oog. Het ontkerstende Westen heeft vlees en 
bloed in dezen groten, ja voornaamsten leider van het Aziatisch réveil aan
genomen. In hem en met hem is het Oosten op drift geraakt en niemand 
kan voorspellen, tot welke heilloze experimenten dit nog zal leiden. Dezelf
de totaal verwesterde en gesaeculariseerde, ja atheïstische geest spreekt 
uit de geschriften van iemand als SOETAN S]AHRIR, één der jongere leiders 
in Indonesia. Om maar te zwijgen over het radicaal communistische den-

. ken van MAO TSE TUNG, den communistenleider in China. Het ontwaken 
in Azië staat momenteel onder leiding van een intelligentsia, welke geheel 
en al aan eigen Oostersen bodem is ontworteld en welke haar levenssappen 
trekt uit het ontkerstende, gesaeculariseerde, zo niet anti-goddelijke 
Westen. 

Het Westen wordt in Azië bestreden met wapenen, aan het arsenaal 
van het ontkerstende, revolutionnaire Westen ontleend, en de Oosterse 
maatschappij wordt met Westerse gesaeculariseerde' middelen aan een 
formidabele sociale revolutie nu of straks onderworpen. Zeker ten aanzien 
van Indonesië geldt, dat het nog niet is uitgemaakt, of dit experiment 
tenslotte niet op een communistische maatschappij-ordening zal uitlopen, 
d. i. op een meedogenloos totalitarisme, waarin voor geestelijke vrijheid 
geen plaats meer zal zijn. Vergeten wij niet, dat de Revolutie steeds haar 
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eigen kinderen verslindt en dat zij, in haar bandeloze vaart niet te stuiten, 
ook de gematigde leiders, welke haar ontketenden, gemakkelijk uit de hand 
loopt en dan aan de extremistische elementen ten prooi valt. Zeker voor 
Indonesië geldt, dat wie haar· uiteindelijk zal bedwingen, nadat zij den 
vrijen loop heeft verkregen en een zee van ellende over de bevolking heeft 
uitgestort, niet de gematigde, niet de man van het "juste milieu", van het 
juiste midden, hoeft te zijn, maar evengoed de tyran, de dictator, de auto
craat, de alleenheerser kan zijn. De millioenenbevolking van deze landen is 
immers nog niet rijk voor een constitutionele parlementaire democratie. Het 
revolutionnair experiment wordt uitgevoerd op de ruggen van een zelf nog 
allerminst ontwaakte bevolking, welke niet anders dan willoze materie is 
voor een onderneming, die gerijpt is in de hoofden en harten van een jeug
dige intelligentsia, welke zich tot nu toe opwierp als verlichte despotie over 
een volk, dat zelfs het abc der Westerse democratie nog moet leren. 

Wanneer wij ons in de laatste jaren voor de vraag stelden, welke onze 
Christelijke verantwoordelijkheid is, gezien deze ontwaking van Azië, 
dan acht ik het van gewicht, er terstond op te wijzen, dat m. i. deze vraag 
op een andere wijze kwam tot die christenheid, welke tot de niet-koloni
serende volkeren van het Westen en van het blanke ras behoort, dan tot 
de christenheid, welke tot een volk behoort, dat tot heden zich verant
woord zag gesteld voor de handhaving van het overheidsgezag in deze ge
bieden. Immers, men kan het wenden of keren zoals men wil, zij, die het 
overheidsgezag in deze gekoloniseerde landen hadden te mainteneren, wer
den door het ontwakend Azië voor de vraag gesteld, waarmede de andere 
volkeren als zodanig niet worden geconfronteerd, n.l. of zij abdicatie van 
dit gezag met een goed geweten konden verantwoorden. Zo is de niet te 
ontkennen stand van zaken. Men kan dien wel miskennen, negeren, camou
fleren, ontvluchten, desondanks staat men voor die vraag. De verklaring 
der Nederlandse Regering van December 1942, afgelegd bij monde van 
KONINGIN WILHELMINA is uit de confrontatie met deze vraag en ten gevolge 
van deze verantwoordelijkheid geboren. De verklaring van CHURCHILL in 
het Britse Parlement evenzo. Zijn lapidaire uitspraak: "We mean to hold 
our own. I have not become the King's First Minister to preside over 
the liquidation of the British Empire" 5). 

Hier te spreken van een dictaat der feiten, van een onafwendbaar his
torisch gebeuren in Azië, dat als een lawine over ons komt, is camouflage 
en vlucht voor eigen roeping. Waar verantwoordelijkheid is, daar is het 
niet geoorloofd, dóór te rekenen als bij natuurkundige verschijnselen, doch 
daar wordt toegerekend, aansprakelijk gesteld. De volkeren, welke over
heidsgezag in Azië uitoefenden, zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de 
wijze, waarop zij dit overheidsgezag, dat niet minder dan Goddelijk gezag 

. is, bejegenen. En geen nationalistisch ontwaken in Azië kan hen ontslaan 
van de roeping, eigen verantwoordelijkheid te dragen, en te weten, dat ook 
een beroep op de onontkoombare macht der feiten voor hun verantwoor
ding ligt 6). Gezagsoverdracht, goedschiks of kwaadschiks, gedwongen 

ó) "Wij zijn van plan niet toe te geven. Ik ben niet des Konings Eerste Minister 
geworden OJll het voorzitterschap te bekleden bij de liquidatie van het Britse Impe
rium", geciteerd bij ]. F. Engers, Indië in de Branding, Querido, New York, 
1945, blz. 69. . 

6) C.f. C. G roe n, Gedachten over een· Christelijk Rijksbeleid, T. Wever, Frane
ker, 1949. 
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of vrij~illig, is en blijft gezagsoverdracht : het uit eigen handen laten ont
glippen of ontstelen, dan wel bewust uit eigen handen overdragen aan 
andere1?-: daarvoor blijft verantwoordelijkheid bij hem, in wiens handen 
dit gezag tot nu toe berustte. En het christelijk volksdeel van zulk een land, 
waaruit deze Overheid opkomt, aan welke deze gezagsmaintenering tot 
nu toe was toevertrouwd, kan zeker eigen handen niet in onschuld wassen, 
wanneer zijn Overheid hier schuldig handelt en dit volksdeel, op grond 
van zijn democratische rechten - en dus plichten en verantwoordelijkheid 
- voor zulk· een schuldige handeling carte blancbe gaf. Dit christelijk 
volksdeel was, juist op grond van zijn parlementaire voorrechten en 
verplichtingen en naar de mate van deze verplichtingen mede verantwoor
delijk voor den gang van zaken in het betrokken Aziatische gebied. Mede 
voor zijn verantwoording lag de vraag, of een omverwerping van het 
vigerend gezag mag worden gedoogd en of zulk een gedogen van een 
in wezen revolutionnair experiment tot. heil van de betrokken volkeren 
in Azië strekt. 

De andere Westerse volkeren zijn slechts indirect voor een gelijke vraag 
gesteld. Zij hebben slechts de verantwoordelijkheid, de souvereiniteit van 
die volkeren en staten te eerbiedigen, met wie zij op voet van vrede 
leven, en, zo zij menen te moeten ingrijpen, dan dienen zij wel te ver
staan, dat zulk een ingrijpen formeel in niets van een casus belli - een re
den tot oorlogsverklaring - verschilt. Slechts overmacht kan oorzaak zijn, 
dat deze casus belli dan niet tot oorlogvoering leidt. Overmacht bij de ene 
partij enerzijds en ontstentenis van roepingsbesef bij de andere partij 
andererzijds, angst en vrees, d. i. innerlijk geestelijk onvermogen. 

Reeds wees ik er op, dat de structuur van het nationalistisch streven 
in Indonesië onder leiding van de leidslieden der Republik lndonesia 
geheel overeenkomt met die van de Franse Revolutie. Zij is in wortel 
en tak revolutionnair. Wie hier als christen verantwoordelijkheid droeg, 
mocht niet anders dan dit heilloos experiment, dat de waré vrijheid inruilt 
voor de valse vrijheid van een revolutionnaire democratie en dat prin
cipieel recht gelijkstelt aan macht en geweld, afbidden en waar hij k~, 
tegenstaan. Dat Azië ontwaakt, is hem lief. Daar heeft hij zelf aan mee
gewerkt. Maar dat het ontwaken van Azië onder leiding staat van een 
Godloze ideologie en navenante praktijken, dat smart hem diep en dat 
mag hij, voorzover hij hierin roepingsmacht heeft, niet tolereren. Wij 
kunnen ook niet voor een tijd de ordinantiën Gods, waaraan wij zelf 
gebonden blijven, ook indien anderen zic~ er van ontslaan, negeren, omdat 
wij ons niet van onze wezenlijk christelijke verantwoordelijkheid mogen 
afmaken. Van de verantwoordelijkheid aan Christus, Die ons vraagt, 
w~t wij in ons leven en op onze plaats met Zijn Woord hebben gedaan. 
De gehoorzaamheid aan het Woord Gods, dat alle revolutionnaire gezags
ondermijning veroordeelt en dat. zelfs aan de christenslaven verbood, 
hun heren ongehoorzaam en niet onderdanig te zijn, behoort meer klem 
op de consciëntie der christenen te oefenen dan het woord van heel de 
wereld om ons heen. En dat niet, omdat wij geroepen zouden zijn tot 
een krampachtige en hopeloze zelfhandhaving in bevoorrechte posities, 
doch dat uitsluitend en alleen, omdat wij weten, dat Gods gebod tot zegen 
is en dat de overtreding van Zijn geboden slechts heilloze gevolgen kán 
heQben: zo waarachtig als God regeert en niet met Zich laat spotten. 
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D. w. z. - en dat ter wille van het heil der Aziatische volkeren zelf -: 
wie voetstoots toegeeft aan een revolutionnair, ongoddelijk streven en 
drijven, heeft de fundamenten der samenleving onderwoeld, is één der 
dynamiteros, en staat schuldig aan verzaking van zijn roeping. Misschien 
niet tegenover het wereldgeweten - wat zegt dit? Wij leven en sterven 
den Here Christus, en niet voor het aangezicht van het wereldgeweten. 

In dit verband is het niet ondienstig, er op te wijzen, dat die christe
nen, welke sympathiseerden met de Republik Indonesia als het symptoom 
van het ontwakend Azië in Indonesia, tot nu toe steeds op twee gedachten 
hebben gehinkt. Evenals de publieke opinie in de United States. Immers 
enerzijds wordt door hen het revolutionnair onderwoelen van alle kolo
niaal gezag toegejuicht, en daarmede impliciet. de rechtmatigheid van 
de omverwerping langs gewelddadigen weg van het enig bestaande gezag, 
en dat op grond van de idee van volkssouvereiniteit en ,zelfbeschikkings
recht. Maar andererzijds stelden diezelfde christenen, in bond met de 
gematigde revolutionnaire democraten en in overeenstemming met de 
United States, den eis, dat er slechts mocht worden onderhandeld met 
"constructieve" figuren, met gematigde elementen onder de revolution
nairen, met aanhangers van een socialistische democratie. Dit is een 
grandioze inconsequentie, die zichzelf wreekt, en die nooit te handhaven 
valt 7). Die immers slechts kan worden gehandhaafd, indien men zich
zelf nog souvereiniteitsrechten toekent en indien men bereid is, met de 
sancties van de zwaardmacht aan dezen eis kracht bij te zetten. Maar 
onvermijdelijk doet men dan onrecht aan eigen gevindiceerde overtuiging 
van volkssouvereiniteit en zelfbeschikkingsrecht ook voor de Aziatische 
volkeren. Van welke zijde men deze houding ook beziet, innerlijk twee
slachtig en zichzelf verterend blijft zij te allen tijde. Zij houdt abdicatie 
én maintenering van koloniaal gezag in; zij neemt met de ene hand 
terug wat ze met de andere gaf; zij onderhandelt op voet van gelijkge
rechtigdheid, doch met behulp van bajonet en tank; zij legt den vrede 
met geweld op, en veroordeelt zichzelf wegens rechtsverkrachting, en zij 
proclameert in feite het goed recht van het allesbeslissend geweld. 

Dit kan ook kwalijk anders. Immers, de' revolutionnairegeest, door 
het Westen zelf ontketend en nu in het Oosten vaardig geworden over 
de nationalistische leiders, is, of hij nu reactionnair dan wel progressief, 
gematigd dan wel extreem is, in zichzelf de haard voor alle geweldpleging, 
en als zodanig de principiële bedreiging voor den vrede en voor het waar
achtig rechtsbestel. Zij is de bron voor den burgeroorlog, maar zij is niet 
minder een permanente bedreiging voor de vreedzame samenleving der 
volkeren onderling. Want deze geest kent geen grenzen. Daarom is het 
ongelimiteerd spreken van het goed recht der zelfexpressie der volkeren 
een verraad aan onze christelijke roeping, een knieval voor de brute macht, 
en uiteindelijk slechts bruikbaar voor communistische propaganda buiten 
de door het communisme getyranniseerde gebiedsdelen der wereld. Om
dat zij recht kortweg tot macht herleidt. Wij hebben geen christelijke 
verantwoordelijkheid meer, indien wij niet inzien, dat wij, elk op zijn 
plaats en t;taar zijn individuele roeping, juist deze gelijkstelling van macht 

7) Men leze de voortreffelijke analyse hiervan bij C. G roe n, a. W., Wever, 
Franeker. 
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met recht als de wortelzonde van den mens moeten ontmaskeren en 
bestrijden en deze "gerechtigheid" onderkennen en weerstaan als ge
camoufleerd onrecht en als een vrijbrief voor den machtswellustige, om 
ongestoord en gewetenloos zijn gang te gaan. Een dergelijke geestesin
stelling te willen matigen, is puur zelfbedrog. Zij laat zich niet matigen, 
want zij is principieel de verheerlijking van de grenzenloze zelfhand
having, koste wat het koste! 

De zelfbegrenzing van den mens op alle terrein des levens, uit eigen 
innerlijke overtuiging, ons gegeven in de ontwaking van het christelijk 
levensbesef, dat zich verantwoord weet aan God voor den dienst aan 
God en den naaste, deze zelfbegrenzing, welke ons als een begenadiging 
van boven wordt geschonken in Christus, onzen Heer, zij is het enig 
Evangelie, dat tegen deze revolutionnaire, geen grenzen eerbiedigende 
geestesgesteldheid door ons moet worden gepredikt en beleden. De ver
lossing in Christus van alle ongerechtigheid, tot een leven, matig, recht
vaardig en godzalig, waarin wij wereldse begeerlijkheden verzaken: dit 
Evangelie is het enig geneesmiddel tegen deze revolutionnaire, verwereld
lijkte en goddeloze ideologieën met al haar rampzalige gevolgen. Wij zijn 
van onze christelijke verantwoordelijkheid niet eerder ontslagen, dan 
nadat wij dit Evangelie tegenover de Revolutie hebben gesteld: het Evan
gelie der vrijwillige en van boven geschonken zelfbegrenzing, die weer 
weet van de grenzen der ordeningen Gods en van de zelftucht, omdart: 
wij leerden te knielen voor God en Zijn rechten. Dit Evangelie herleidt niet 
langer recht tot machtsexpansie, en tot vrijheidsmateloosheid, welke ruï
neus is, doch het herleidt recht tot dienst aan God en den naaste, en tot 
zelfbegrenzing binnen de maat van den dienst. 

Inmiddels heeft ons Nederlandse volk en zijn Overheid een politiek 
ten aanzien van het Indonesische vraàgstuk gevolgd, welke door totaal 
andere richtlijnen dan welke wij door het christelijk beginsel om Gods 
wil geboden achten, werd beheerst. Zij volgde de politiek, welke wij hier
boven als een grandioze inconsequentie meenden te moeten betitelen, 
en die noodwendig op een even grandioze m~slukking moet uitlopen. 

Zij was koloniaal èn anti-koloniaal, zij steunde op gezagseerbiediging 
èn gezagsondermijning, zij aanvaardde het vrijwilligheidsbeginsel èn 
tornde tegen dit beginsel op, zij wilde een evenwicht tussen een krachtig 
ja en een even krachtig neen, zij gaf vertrouwen, dat zij begeleidde met 
een even sterk wantrouwen, zij bestond uit geven en nemen, uit aanvaar
ding van de verantwoordelijkheidsdécharge door het "dictaat" der feiten, 
zij vluchtte en zij maakte weer rechtsomkeert, zij noemde onderhandelingen 
met Ir SOEKARNO onwaardig èn ging er toe over. En wat zo al niet meer? 
Zij was tot veel, zo niet tot alles in staat, echter met- uitsluiting van dit 
ene: Tot uitbanning van innerlijke tegenstrijdigheid was zij niet in staat, 
en tot aanvaarding van christelijke verantwoordelijkheid, zoals wij die 
haar voorhielden in dien diepen ernst, waardoor inzonderheid de desbe
treffende parlementaire redevoeringen van onzen fractieleider in de 
Tweede Kamer gekenmerkt waren, was zij in elk geval nooit of te nimmer 
bereid. 

Het Indonesische vraagstuk heeft zich inmiddels in snel tempo afge
wikkeld. Het is stellig overbodig op te merken, hoe diep wij dezen gang 
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van zaken betreuren en er ons als Nederlandse christenen voor schamen. 
De ontstentenis van christelijke verantwoordelijkheid heeft van den be
ginne aan een belangrijke en schuldige factor betekend in de ontwikke
ling' der Indonesische problematiek. En Nederlands' houding in dezen 
kan niet anders dan als een symptoom van voortgaande ontkerstening 

. van het Nederlandse volksleven worden aangemerkt. De beginselen 
deugen niet. Dat het beginsel waarlijk geen theorie is, die op de praktijk 
van het handelen zonder invloed zou blijven, blijkt duidelijk uit dezen 
gang van zaken. "Ideeën hebben benen": zo schreef onlangs een Ameri
kaan! Een eeuw vóór hem had GROEN VAN PRINSTERER dit zelfde, doch 
dan in religieuse visie en taal reeds geleerd. 

Nu is het gevaar niet denkbeeldig, dat na het welslagen van het revolu
tionnair-nationalistisch experiment, leidende tot de definitieve onttroning 
van den Westersen souverein in de Aziatische koloniale gebieden en tot 
de machtsverheffing van den eens revolutionnairen avonturier - al of niet 
met schuldige medeplichtigheid, direct of indirect, van Westerse mogend
heden en zelfs van Westerse christenen -, die Westerse christenheid, 
welke tot nu toe om den wille van de Aziatische volkeren zich tegen 
deze revolutionnaire en misdadige woelingen verzette, zich van nu af 
aan en voortaan niet meer verantwoordelijk zou achten voor het welzijn 
en heil van de betrokken volkeren. 

Tegen dit gevaar wil ik toch met ernst waarschuwen. Zulk een reactie 
is menselijk. Maar zij is ook al te menselijk. Zij is in wezen even revolu
tionnair als het nationalistisch streven in Azië in den loop van zijn ont
wikkeling is geworden. Want zij miskent de roeping, welke de historie 
ons oplegt. Zij miskent het feit, dat de Aiiatische volkeren, waarmede wij 
eeuwen lang nauw verbonden waren, onze naasten zijn geworden en dat 
vervreemding onzerzijds ons pas geoorloofd is, indien te onzaliger ure de 
betrokken Aziatische volkeren alle verkeer en band met ons zouden af
snijden of onmogelijk maken. Geschiedt dit niet, dan zullen wij gevolg 
moeten geven aan de christelijke roeping, dezen naaste van vroeger en 
nu, te dienen waar wij maar kunnen en zoals wij maar kunnen. 

In de eerste plaats denk ik hier aan de Christelijke Kerk in deze Westerse 
landen. Zij zal haar aandacht primair aan die volkeren ter wereld dienen 
te wijden, waarmede zij door staatkundige banden tot nu toe nauw 
was verbonden. Ik acht het willekeur en miskenning van de leiding Gods 
in de historie, indien wij de verbanden. met de Aziatische kerken, welke 
vóór het nationalistisch experiment bestonden, vanwege het slagen van dit 
experiment zouden verbreken en daarom voor onzen zendingsarbeid elders 
terrein zouden gaan zoeken. Dat mag niet eerder, dan nadat wij zien, dat 
ons ook deze zendingsarbeid in de betrokken landen onmogelijk wordt 
gemaakt. Juist deze banden met de christenheid in Azië zijn ons zo dier
baar en dienen door ons zo nauw mogelijk te worden aangehaald in dezen 
revolutionnairen tijd. Want door middel van deze banden mogen wij voort
gaan, deze volkeren te dienen met het hoogste, dat ons werd toevertrouwd: 
het Evangelie van de zaligmakende genade Gods voor alle mensen, ons in 
Christus verschenen. Er wordt hoge, nobele christelijke karaktervolheid 
van ons gevorderd om ons hart aan dit zendingswerk liefdevol te blijven 
wijden, zonder rancune, zonder nevenbedoelingen, alleen om Christus' wil. 



HET ONTWAKEN VAN AZ~ EN ONZE VERANTWOORDELIJKHEID 167 

Maar zulk een beproeving des geloofs is. kostelijk voor God en heilzaam 
voor onszelf. 

Een open vraag is het echter, of deze gelegenheid ons nog wel zal wor
den geboden in die landen, waar het nationalisme langs revolutionnair!!11_ 
weg aan de macht mocht komen. Wij mogen niet vergeten, dat hiervoor 
niet minder dan een onbeperkte en loyale staatkundige en maatschappelijke 
vrijheid van godsdienst en godsdienstige propaganda zelfs voor buiten
landers wordt gevorderd. 

Wie kennis nam van de omvangrijke studie van Prof. M. SEARLE BATES, 

Religious Liberty, an lnquiry, New. York and London, 1945, en van de 
hier te lande verschenen studie van Dr J. VERKuYL, Enkele aspecten van 
het probleem der godsdienstvrijheid in Azië, Kok, Kampen, 1948 geraakt 
diep onder den indruk van het ontstellende feit, dat er tot nu toe in Azië . 
geen autochthone (inheemse) voedingsbodem voor godsdienstvrijheid be
staat. Terecht wijst Dr VERKUYL dan voorts ook op het even ontstellende 
verschijnsel, dat het humanisme er tot p.u toe allerminst blijken van gaf, 
dat godsdienstvrijheid een zaak is, waarvoor het uit innerlijke overtuiging 
goed en bloed veil heeft. 

De ,zaak van de vrijheid der zendingsactiviteit en Evangelieprediking 
door Westerse kerken in Azië staat er heel niet gunstig voor. 

Eigenlijk kan godsdienstvrijheid alleen maar warme verdediging vinden 
bij bepaalde christelijke kerken. Ook binnen het christendom lang niet 
over de ganse linie. Welnu, die christelijke kerken, welke staan voor gods
dienstvrijheid, zullen al het hare moeten doen, om de christenheid in Azië 
het hoog belang van godsdienstvrijheid, ja de roeping der christenheid, de 
wacht te betrekken bij de godsdienstvrijheid als een integraal christelijke 
roeping, indachtig te maken en op het hart te binden. Zij zullen de christen
heid der Aziatische volkeren moeten stimuleren tot christelijke activiteit 
in het publieke leven, teneinde als christenheid op te komen voor het goed 
recht dezer godsdienstvrijheid, ja voor al de waarachtige vrijheidsrechten 
van de onderdanen. Ongetwijfeld zullen wij de Aziatische christenen op 
allerlei wijze ter zijde moetèn staan, om hen te sterken en te stuwen in 
hun christelijke roeping, op te komen voor de zelfbegrenzing der over
heidsmacht en overheidsroeping. Want alleen deze in de volksconsciëntie 
gewortelde wil tot zelfbegrenzing van de staatkundige Overheid is een 
waarborg voor loyale toepassing van het beginsel der godsdienstvrijheid. 
Hier ligt het dodelijk gevaar van alle communistisch streven, dat het in be
ginsel geen open oog en geen hart heeft voor de vrijheidsrechten van onder
danen, omdat het niet anders dan brutale maèhtsaanbidding kent. 

Ook de internationale samenleving heeft hier een taak. Een zeer belang
rijke. Of zij die ziet, en bereid is, haar te behartigen en er voor te stáán? 
Ik betwijfel het zeer, ondanks alle schoonschijnende fraseologieën en 
schriftelijke verklaringen. Waarde hebben dergelijke uitspraken pas, wan
neer men er goed en bloed voor over heeft en uit christelijk verantwoor
delijkheidsbesef leeft. 

Hier ligt stellig één der primordiale roepingen van een internationale 
christelijke vredesbeweging. Zij heeft er naar te jagen, dat in de inter
nationale samenleving dit christelijk rechtsbeginsel der zelfbegrenzing van 
de overheidsmacht als een kostelijk beginsel, een waarborg voor waarachti
gen vrede· wordt aanvaard en gehuldigd. Zonder handhaving van dit be-
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ginsel in de consciëntie van onderdanen en Overheden blijft dè vrede in 
gevaar. 

Overzien wij echter den huidigen stand van zaken, dan mogen wij ons
zelf niet verbloemen, dat helaas het spreken van "onze christelijke verant
woordelijkheid" bij lange na niet meer identiek is met het spreken van 
"onze Europees-Amerikaanse", "onze Europese", "onze Westerse", zelfs 
"onze Nederlandse verantwoordelijkheid" . Want in deze, eens chri~telijke 
volkerenwereld, overheerst momenteel de saecularisatie. Tegenover en ten 
dienste van het ontwakend Azië staat helaas geen "christelijk" Westen 
meer 8). Azië ontwaakte en kwam tot zichzelf langs den weg van een toe
eigening juist van die radicaal gesaeculariseerde, ontkerstende ideeën van 
het Westen. Wat heeft het Westen hier tegenover te stellen? Het is immers 
zelf door deze ideologieën bevangen? Zo is het momenteel een illusie, te 
menen, dat Westerse cultuur- en geestesoverdracht heilzaam zou zijn 
voor de Aziatische volkeren. De herleving van het heidendom en de assi
milatie van het Westerse neopaganisme door de leidende figuren in Azië is 
een permanente bedreiging van den wereldvrede, en zeker voor het Westen 
zelf. De "zelfexpressie" van Azië kent, gezien haar revolutionnairen aard, 
geen grenzen dan alleen de machtsgrenzen. Europa is dan maar klein, 
eigenlijk een dépendance van Azië. Het Europa-centrisch denken wordt 
in deze zelfexpressie radicaal omgekeerd in een Azia~centrisch denken. 
Liefst in naam van de wereldmensheid. Europa behoort dan tot Azië 9), 
en wordt er een zoveelste provincie van. 

Tegen deze bedreiging staat het gesaeculariseerde Westen geestelijk vol
slagen weerloos. Een aanbidding van het pseudo-democratisch beginsel van 
het recht van de helft plus één is de ondertekening van het doodvonnis 
over onze West-Europese landen. Zowel ter wille van de volkeren van 
Azië, over wie zich een nacht zonder dageraad dreigt uit te spreiden, 
als ter wille van Europa, dat aan eenzelfde bedreiging bloot staat, hebben 
wij in christelijk verantwoordelijkheidsbesef te ijveren voor een herkerste
ning, integraal en exclusief, zonder enige synthese met niet-christelijke 
overtuigingen en levensbeschouwingen, van de landen en volkeren van dit 
werelddeel, zolang het nog een zelfstandig werelddeel kan heten. Een 
herkerstening tot christelijke weerbaarheid is een taak, welke in de eerste 
plaats uit gehoorzaamheid aan den Christus op onze schouderen rust. 
Zij is, in de huidige constellatie, de eerst gevorderde bijdrage voor den 
wereldvrede, en waarlijk niet alleen een ideaal, waarvoor wij ons hebben 
te geven uit welbegrepen christelijk eigenbelang van de hier woonachtige 
christenheid. Zonder deze herkerstening wordt Nederland al meer een stip 
op de wereldkaart en Europa tot een werelddorp : meer niet. Doch slechts 
bij aanwezig christelijk karakter van deze volkeren kan onze bijdrage 
voor den wereldvrede niet meer worden gewogen, geteld of gemeten, is 
zij niet van quantitatieve doch van qualitatieve waarde en reikt zij ver uit 
boven het zielental van de inwoners van Europa. Want van den christen-

8) Men leze het ontstellende, paganistische en nihilistische geschrift van Dr R. F. 
B eer I i n g, hoogleraar in de Wijsbegeerte te Djakarta, Onsocratische Gesprekken, om 
te zien, hoe een gesaeculariseerd Westerling aan den Oostersen intellectueel den 
"dienst" bewijst van een radicale ontgoddelijking, ja ontmenselijking van het leven, 
en van een verwakkering van Aziatisch superioriteitsbesef ten overstaan van een zich
zelf elk roepingsbesef ontnemend Westen. 

9) Men vergelijke de profetische visie van Dr A. K u y per te dezen in diens Pro 
Rege, lIl, blz. 306 e.v. 



HERBEWAPENING VAN WEST-DUITSLAND 169 

mens geldt, ook in dezen strijd voor den wereldvrede, nog steeds het woord, 
dat Jozua tot Gods volk sprak, toen zij een overmachtig heidense wereld 
voor zich zagen liggen: Een enig man onder u zal er duizend jagen 
(Jozua 23 : 10). 

* 
HERBEWAPENING V AN WEST-DUITSLAND 

DOOR 

PROF. DR G. H. J. VAN DER MOLEN 

Is Duitsland's hermilitarisering een zaak, die alleen het Duitse volk 
aangaat? Of zijn de omwonende volken daarbij zo nauw betrokken, dat 
zij gerechtigd zijn zich daarover een oordeel te vormen en dit uit te 
spreken? 

Het is duidelijk, dat het Duitse volk en de Duitse regering in de eerste 
plaats in deze kwestie een beslissende stem moeten hebben. Zij dragen de 
verantwoordelijkheid voor het al of niet bewapenen. De gevolgen van het 
een of van het ander zijn in de eerste plaats (niet uitsluitend) voor hun 
eigen rekening. 

Doch zelfs wanneer deze hermilitarisering de herleving van de oude 
nationale Duitse krijgsmacht ten doel had (hetgeen niet het geval is), dan 
nog zouden Duitslands buren er mee te maken hebben. De jongste geschie
denis heeft dit voldoende geleerd. 

Des te meer is dit het geval nu het hier geen uitsluitend nationale aange
legenheid betreft. Duitslands centrale ligging in Europa maakt; dat de 
vraag of dit land al dan niet voorzien zal zijn van een verdedigingsapparaat, 
van het grootste belang is voor het gehele vraagstuk der Europese veilig
heid. En dat niet alleen. De beantwoording van deze vraag is mede-bepalend 
voor de plaats, die Duitsland in de toekomstige Europese Unie zal innemen. 
Zal West-Duitsland zich isoleren van West-Europa en trachten tussen 
Oost en West een afzonderlijke neutrale positie in te nemen? Of zal het in 
het kader van de Europese samenwerking zijn deel bijdragen tot verdedi
ging van onze gemeenschappelijke cultuurgoederen ? 

Het probleem der Duitse herbewapening dient scherp te worden gesteld. 
Het gaat niet om een nationale Duitse krijgsmacht, maar om de inschake
ling van een Duits aandeel in het West-Europese verdedigingssysteem. 
Het probleem heeft twee kanten: een algemene en een specifiek Duitse. 
De Duitse herbewapening is geen uitsluitend Duits-nationale aangelegen
heid. Zij gaat ons allen aan en wij zijn verplicht ons daarover een oor
deel te vormen. 

1. Bezien vanuit het algemene aspect sta voorop, dat een eventuele 
Duitse herbewapening uitsluitend in dienst zou moeten staan van de ver
dediging tegen een onrechtmatige aggressie. Een aanvalsoorlog tegen wie 
dan ook moet met de meeste kracht van de hand worden gewezen. 

Al is het moeilijk een scherp juridische begripsbepaling te geven van een 
aggressie, practisch is de aggressor in den regel gemakkelijk genoeg aan 
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te wijzen, alle camouflage ten spijt. Ook dit heeft de jongste geschiedenis 
aangetoond. 

Het gaat er dus om of West-Europa zich militair sterk moet maken 
om een eventuelen aanval met geweld van wapenen te kunnen weerstaan. 
Slechts weinigen, ook in Duitsland, ontkennen het recht en den plicht van 
de West-Europese staten in het algemeen, zich in geval van nood te ver
dedigen. De politiek der geweldloosheid wordt slechts door enkelen voor
gestaan. 

,Wij onderschrijven echter volkomen de waarschuwing van Duitse zijde, 
dat men zijn vertrouwen niet moet stellen op de wapenen. Niet alleen ons 
geestelijk heil hangt van God af, Hij is ook onze toevlucht en onze sterkte 
wat ons lichamelijk en materieel welzijn betreft. Op Hem is ons vertrou
wen geweest, toen wij vijf jaar lang gebukt gingen onder vreemde over
heersing. Maar dat neemt niet weg, dat wij zelf alles in het werk stelden 
om van het juk bevrijd te worden en dankbaar de hulp aanvaardden, die 
ons werd geboden. . 

Het vertrouwen op God mag in den regel niet leiden tot passiviteit. Het 
sluit eigen activiteit niet uit. Het is echter goed, dat wij elkander steeds 
weer wijzen op datgene, wat primair moet zijn, n.l. dat wij, hoe het ook 
gaat, veilig zijn in Gods hand en dat Hij ons verlossen kan uit allen nood. 

De christen kan en mag zich dan ook nooit laten leiden door angst. 
Het is niet uit angst voor Rusland of uit angst voor een komenden oorlog, 
dat wij onze houding mogen laten bepalen. Christus heeft ons vrijgemaakt 
van den angst, die van nature in elk mensenhart leeft. 

Wij moeten ieder in ons eigen land en in onzen eigen kring door onze' 
rustige levenshouding blijk geven van deze geborgenheid in Christus. Zo 
zullen wij de angst-psychose, waaraan de Westerse volken zeker niet 
vreemd zijn, kunnen tegengaan en bestrijden. 

Het is beslist onjuist te menen, dat het anti-communisme, zoals dit zich 
in de Westerse landen openbaart uit angst zou voortkomen. Althans in 
Nederland is dit zeker onder de christenen niet het geval. 

De overtuiging, dat in het communisme een economisch en politiek stel
sel is belichaamd, dat voortspruit uit een materialistische levensbeschou
wing, doet ons dit stelsel als anti-christelijk van de hand wijzen. In dit 
systeem is voor de geestelijke waarden, die ons in de Heilige Schrift als 
de hoOgste goederen worden voorgesteld, geen plaats. 

Tegenover het Russisch communisme past een beslist en onvoorwaar
delijk "neen", daar het in theorie en practijk berust op leugen en terreur, 
daar het de, menselijke persoonlijkheid niet acht en in dienst staat van 
een kleine groep van machthebbers, voor wie de woorden recht, waarheid 
en vrijheid geen wezenlijke betekenis hebben. ' 

Dit Russisch bolsjewisme is om twee redenen gevaarlijk. Primo, omdat 
het communisme zich de wereldrevolutie ten doel stelt en dus overal on
enigheid en wanorde probeert te stichten. Dit doel wordt nooit uit het 
oog verloren, ook al tracht men het soms meer op indirecte dan op directe 
wijze te bereiken. 

Secundo, omdat het bolsjewisme in onzen tijd gekoppeld is aan het Rus
sisch imperialisme, een streven waaraan grote en machtige landen nu een
maal gemakkelijk ten prooi vallen. 

Dit alles tezamen maakt de dreiging uit het Oosten reëel. Daartegenover 
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zijn wij geroepen de geestelijke goederen, die God ons in het Westen, 
ondanks de vergaande verwereldlijking en afval van Hem, nog gelaten 
heeft, te beschermen. Wij mogen immers niet toelaten, dat het land van 
den leugen zich onbeperkt uitbreidt, noch in Europa, noch daarbuiten. 

Doch al wijzen wij het communisme met de meeste kracht af, dan be
tekent dit niet, dat wij hen, die onder dit regiem zuchten, niet te allen 
tijde de vriendenhand willen toesteken.· Er is geen tegenstelling tussen 
Oost en West als het op de volken aankomt. Er is een scherpe tegenstelling 
tussen de ene en de andere levensbeschouwing en tussen het ene en het 
andere regiem. Maar de saamhorigheid van het ganse menselijke geslacht 
omsluit ook het Russische en het Chinese volk. 

Wanneer wij streven naar een Europese Federatie, dan blijft ons oog 
daarbij voortdurend mede gericht op die volken, die krachtens hun 
Westerse cultuur bij de West-Europese volken behOJ;en. Wij zullen altijd 
diep beseffen, dat een West-Europese Federatie slechts een romp-Federatie 
is, met een open deur naar het Oosten. 

Een Europese Federatie op waarlijk democratischen grondslag en met 
behoorlijke waarborgen voor de individuele vrijheid en de sociale gerech
tigheid moet zoveel aantrekkingskracht bezitten, dat de Oost-Europese 
landen vanzelf gedrongen worden er zich vrijwillig bij aan te sluiten, 

Il. In dit algemene raam moeten F wij de kwestie der Duitse herbe
wapening zien .. Het is voor buitenlanders zeer moeilijk tot een juist en 
billijk oordeel te komen, temeer daar de Duitsers zelf hierover verte van 
eensgezind zijn en dat op de meest uiteenlopende gronden. 

Daar echter Duitsland een belangrijke schakel vormt in de ,wordende 
Europese integratie 1) kan Duitslands houding ons niet onverschillig laten. 
Niemand verlangt ernaar weer een militair machtig en sterk Duitsland aan 
zijn grenzen te zien, maar een weerloos Duitsland betekent een "missing 
link" 2) in Europa's verdediging en is daarom een niet minder groot ge
vaar voor zijn Westerburen. 

Er zijn enkele argumenten, die van Duitse zijde tegen de herbewapening 
worden aangevoerd, waarvoor ook niet-Duitsers begrip kunnen hebben, 
al achten zij ze niet doorslaggevend. Andere argumenten zijn voor buiten
landers, die in eigen land bereid zijn grote offers te brengen voor hun 
verdediging, minder goed te verstaan. 

Er schuilt ongetwijfeld een gevaar in, een volk, dat nauwelijks zes jaar 
geleden volkomen ontwapend werd, opnieuw wapens op te dringen. 
Temeer daar dit meebrengt, dat men de oude militaire kaste moet raad
plegen en wellicht moet inschakelen. Het is moeilijk, de Duitse jeugd, 
die uit verklaarbare reactie thans voor een groot deel de wapens verfoeit 
(de O. M. - Ohne Mich 3)-beweging verwerft groten aanhang I), weer 
voor den krijgsdienst te winnen. De Duitse jeugd - zo zegt men terecht 
- heeft nog geen tijd gehad, na den fatalen invloed van het nationaal
socialisme, zichzelf te hervinden. Het gevaar van een herlevend militarisme 
in Duitsland moet niet worden onderschat. Maar moet het onmogelijk ge
acht worden, dat de Duitse jeugd wordt ingeprent, wat de jeugd van 

1) Eénwording. 
2) Ontbrekende schakel. 
3) "Zonder mij". 
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andere landen (Zwitserland, Frankrijk, Nederland enz.) reeds heeft ge
leerd, dat een bewapend land niet aggressief behoeft te zijn en dat be
wape ning niet noodwendig tot aggressie behoeft te leiden? Zwitserland, dat 
wellicht het sterkst bewapende land van Europa is, levert geen gevaar voor 
den wereldvrede op. Kan men de Duitse jeugd niet bijbrengen, 1° dat 
wapens slechts dienen mogen ter verdediging en nooit gebruikt mogen 

. worden om imperialistische doeleinden te verwezenlijken, ~ dat het dit
maal weliswaar niet gaat om de macht en grootheid van Duitsland, maar 
om een doel van wijder strekking n.l. de beveiliging en bescherming van 
de West-Europese waarden? 

Veel, zo niet alles, hangt hier af van de leiding van hen, die op geestelijk 
en politiek gebied invloed hebben. Sommige van deze leidslieden wekken 
direct of indirect op tot dienstweigering. Dit lijkt ons onjuist en ge-
vaarlijk 4). ' 

Wie naar eigen overtuiging zijn geweten geweld aandoet door in mili
tairen dienst te gaan, heeft recht op respect voor zijn gewetensbezwaar 
vàn de zijde van de Overheid. Iets anders is, jonge mensen hiertoe aan te 
sporen. Dan is het geen individuele gewetenskwestie, maar een volgen 
van wat van hoger hand wordt aanbevolen. 

De moeilijkheden, die zich hier voordoen, zijn natuurlijk niet gering. 
De tijd is eigenlijk te kort geweest om door middel van de opvoeding de 
Duitse jeugd een dieper inzicht in de problematiek bij te brengen, doch 
dit maakt de verantwoordelijkheid van hen die leiding moeten geven slechts 
des te zwaarder. 

Een derde argument, dat in het buitenland weerklank vindt, is de diepe 
ellende en de grote sociale nood, die Duitsland noodzaakt alle krachten 
in te spannen voor zijn wederopbouw. De talloze vluchtelingen en daklozen 
moeten worden geholpen en dat ten spoedigste. Niet alleen omdat zij een 
gevaarlijken haard van onrust en ontevredenheid vormen, maar ook omdat 
hun ellende ten hemel schreit. 

Moet men nu deze voor de hand liggende taken laten liggen om alles 
voor de herbewapening ter zijde te stellen? Een verproletariseerd en sociaal 
onbevredigd Duitsland in het hart van Europa is ongetwijfeld een groot 
gevaar. Maar wij willen hier alleen een paar vragen stellen. Zou een Duitse 
bijdrage in de Europese weerbaarheid een zodanigen last betekenen, dat 
alle sociale maatregelen en de woningbouw daardoor zouden moeten wor
den opgegeven? Ligt hier niet een groot verschil met de totale militari
sering van het HITLER-Duitsland, dat zich sterk maakte tegen vrijwel heel 
Europa (en Amerika!) ? Herbewapening betekent thans een klein deel van 
het grote geheel. Is het te brengen offer daarmee dan ook niet in over
eenstemming? 

Men moge ook niet vergeten, dat een sociale welvaartspolitiek onver
biddelijk wordt afgesneden, zodra een oorlog uitbreekt. Indien het nemen 
van afweermaatregelen een middel zou zijn om een oorlog te voorkomen 

4) In een blaadje getiteld An die Gewehre? Neinl van October 1950 wekt de Bruder
schaft der Bekennenden Kirche openlijk tot dienstweigering open verzekert de dienst
weigeraars van de voorbede en hulp der christelijke gemeenten. Wij gaan op hetgeen in 
dit blaadje gezegd wordt niet uitvoerig in, doch protesteren slechts tegen de gewetens
censuur die tot uiting komt in de zinsnede: "Niemand im Osten oder im Westen 
Deutschlands kann bei der Teilnahme an diesèm Krieg der Weltmächte ein gutes Ge
wissen haben." 
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- wat toch het doel der herbewapening is - zou het dan niet de offers, 
die thans ,gevraagd worden, waard zijn ? 

Er zijn andere argumenten, waarmee de Duitse herbewapening wordt 
afgewezen, die ons buitenlanders, minder toespreken. 

Duitsland is in twee delen verdeeld. Men wil niet onvoorwaardelijk den 
kant van het Westen kiezen, ofschoon men zich innerlijk met het Westen 
verwant weet, omdat men het ideaal van de Duitse eenheid voorop stelt. 
Doet hier het oude Duitse nationalis~e zich niet gelden? Men vreest een 
.gewapend conflict omdat dit wel eens tot een duurzame scheiding tussen 
Oost- en West-Duitsland zou kunnen leiden. Maar niemand kan zeggen 
of dit werkelijk het geval zou zijn. Een nieuwe oorlog zou ook hereniging 
kunnen brengen. 

Hermilitarisering van West-Duitsland zou een burgeroorlog of liever 
een broederoorlog ten gevolge kunnen hebben. Maar is een oorlog met 
Frankrijk, België of Nederland in zekeren zin ook geen broederoorlog ? 
Elke oorlog, ook die met Russen, Amerikanen of Chinezen is een afschu
welijk gebeuren, dat voor de betrokken volken groot leed meebrengt. Voor 
een christen in het bijzonder is iedere oorlog afgrijselijk. Indien West
Duitsland zich niet schaart in de rij van de landen, die West-Europa met 
hand en tand willen verdedigen, zal het desniettemin door Rusland onder 
den voet worden gelopen en gedwongen worden de wapens tegen zijn 
westerbuurvolken op te nemen, zo goed als men verwacht, dat de Duitsers 
in Oost-Duitsland dit in de huidige situatie zullen moeten doen. 

Het zo zwaar getroffen Duitsland zou het slagveld van Europa worden, 
zo meent men, en men kan toch niet verlangen, dat de Duitsers hieraan 
vrijwillig zullen meewerken. Dit argument moet de Belgen en de Fransen, 
wier land binnen een kort tijdsbestek tweemaal verwoest werd, wel vreemd 
in de oren klinken. 

Het is trouwens niet de vraag welk land bij een eventuelen oorlog het 
meeste gevaar loopt. Dit is ook zeer moeilijk vah tevoren te bepalen. Het 
komt er op aan of wij allen, Duitsers, Fransen, Belgen en Nederlanders 
ons één gevoelen en tezamen weerstand willen bieden aan een gemeen
schappelijke bedreiging of dat wij uit nationale eigenliefde pogen de ge
varen voor eigen land en volk ,tot een minimum te beperken. 

Men vergist zich overigens, wanneer men meent, dat West-Duitsland 
in een eventueel gewapend conflict tussen Oost en West als geneutraliseerd 
gebied buiten den strijd zou kunnen blijven. Of Duitsland zich aan de 
zijde van het Westen schaart, of dat het gedwongen wordt aan de andere 
zijde mee te doen, maakt voor de verwoesting, waaraan een krijgvoerend 
land in een modernen oorlog is blootgesteld, geen verschil. 

Het buitenland kan niet ontkomen aan den indruk, dat al deze argu
menten tegen de Duitse herbewapening meer voortkomen uit nationale 
motieven, dan uit een gevoel van mede-verantwoordelijkheid ten aanzien 
van een gemeenschappelijk gevàar. 

De omliggende landen vragen van Duitsland niet, dat het zich voor 
hen opoffert door bij wijze van sterke Oostmuur een Russischen doorstoot 
op te vangen. 

Zij weten, dat wanneer er oorlog tussen Oost en West mocht uitbreken,. 
hetgeen God verhoede, alle volken tezamen in de grootste ellende zullen 
komen te verkeren. Dan zal er weinig verschil zijn tussen Duitsland en de 
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overige landen van Europa, Zwitserland en Zweden allicht niet uitge
zonderd. 

Wat de West-Europese landen op dit ogenblik van West-Duitsland 
vragen is, dat het zich onomwonden schaart aan de zijde van hen, die zich 
niet willen buigen onder het communistische juk, evenmin als zij dit onder 
het juk van HITLER hebben willen doen. 

Een tweede oorzaak voor den weerstand tegen 'een hermilitarisering ligt, 
naar onze mening, in de onderschatting van de bedreiging uit het Oosten. 
Niet dat men in West-Duitsland, en in het bijzonder in Berlijn, niet zou 
weten wat het Russische regiem betekent. Maar men onderschat het Russi
sche imperialisme, evenals talloos velen in de jaren dertig het Duitse impe
rialisme onder HITLER hebben onderschat. 

Het is Rusland gelukt .mede ten gevolge van de ontwikkeling der 'ver
houding tijdens en na den 2en wereldoorlog in 33 jaar zijn regiem uit te 
breiden over circa 700 millioen mensen, d. i. ongeveer een derde van de 
gehele mensheid. Het is er niet voor teruggedeinsd weerloze landen als 
Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije enz. onder zijn bewind te brengen. 
Al deze landen worden, zij het indirect, van Moskou uit geregeerd. De 
afval van TITO, de moeilijkheden in Tsjecho-Slowakije en de onrust in 
Italië leren ons, hoe zwaar dit jUk, zelfs voor overtuigde communisten, 
te dragen is. Er is geen enkele aanwijsbare reden waarom dit Russisch' 
imperialisme voor een onbewapend, en een door derde mogendheden onbe
schermd, West-Duitsland halt zou houden. 

Het is een illusie te menen, dat een weerloos West-Duitsland als open 
gebied een garantie voor den vrede zou betekenen. Dit is evenmin het geval 
als dat een weerbaar Duitsland provocerend zou werken. Men is in het 
Kremlin zeer nuchter en berekent koelbloedig zijn plannen. Wat voor 't 
grijpen ligt, zal men niet verzuimen in te rekenen, waar ernstige weerstand 
te verwachten is, zal men zich niet roekeloos in een avontuur wagen 11). 

Een krachtig, eensgezind Europa, dat bereid is de eigen geestelijke en 
culturele waarden in geval van nood met hand en tand te verdedigen, is 
naar den mens gesproken de beste waarborg voor den vrede. Dit heeft niets 
te maken met een politiek van angst. 

Het streven naar een verenigd Europa is gebaseerd op de' gedachte, 
dat in het huidig tijdsgewricht geen enkel Europees land op den duur 
politiek, economisch en militair op eigen wieken kan drijven. De ontwik
keling der dingen gaat nu eenmaal in de richting van steeds klemmender 
onderlinge afhankelijkheid. Dit gaat niet buiten Gods bestel om. 

De volken van Europa hebben lang genoeg hun beste levenskrachten 
verteerd in onderlingen strijd. Het is de hoogste tijd, dat zij leren in vrede 
met elkaar te lev~n en pogen een rechtstoestand in het leven te roepen, 
waarin plaats is voor waarheid en recht, voor gewetensvrijheid en gods-

6) Onbegrijpelijk is voor vele christenen in het buitenland ook, dat de Bekennende 
Kirchè in reeds genoemd pamflet de voorstelling geeft, alsof het conflict tussen Oost 
en West een soort van "fremde Händel" *) is, waarbij Duitsland de positie van toe
schouwer kan en behoort in te nemen. Maar nog onbegrijpelijker is, dat in dit stuk 
gesproken wordt van een strijd tussen twee ideologieën, die naar beide zijden over 
één kam worden geschoren, 'als zijnde beide even vreemd aan het christendom. 

*) Twist tussen vreemden. . 

( 
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dienstvrijheid en waarin de sociale gerechtigheid jegens alle groepen der 
bevglking wordt betracht. 

Zo gezien is het Europese federalisme een christelijk ideaal, omdat het 
de voorwaarden wil scheppeh voor een vredes- en rechtsordening, die God 
ons voor de samenleving van mensen en volken heeft geboden. 

Het streven naar een Verenigd Europa mag geen zaak zijn van rooms
katholieken en humanisten alleen. Als protestantse christenen hebben wij 
daarin een eigen plaats in te nemen. Het is onze roeping, nu dit streven 
naar meerdere safunbinding en saamhorigheid zich openbaart, ons christe
lijk geloof in de absolute waarheid van Gods Woord en in de bindende 
kracht daarvan, ook voor het politieke en sociale leven, uit te dragen. 

Meer dan ooit hebben wij den plicht buiten onze nationale grenzen te 
treden met onze gedachten en onze idealen. Europa kan, indien God wil; 
nog een belangrijke taak in de wereldgeschiedenis te vervullen hebben, 
maar dat kan alleen als wij ons stellen onder de tucht van Gods Woord, 
dat ons oproept om Christus' wil onzen naaste lief te hebben als onszelf 
en ons te bekommeren om zijn welzijn, zijn vrijheid en zijn recht. 

Het is juist uit liefde tot God en tot de "\{olkeren van Europa, dat wij 
er niet in mogen toestemmen, dat een totalitair stelsel van leugen en 
terreur zich over deze volken uitbreidt. 

Europa op te bouwen tot een staatsgemeenschap, waarin de kinderen 
van onze volken kunnen opgroeien in vrede en godsvrucht en waarin wij 
vrij zijn hen naar de uitspraak van ons geweten op te voeden, dat is wat 
ons bij het streven naar een Europese Federatie voor ogen staat. 

Voor de bereiking van dit doel en de bescherming er van tegen een 
mogelijken aanval moeten wij, indien God dit van ons vraagt, goed en 
bloed veil hebben. 

Tegen dezen achtergrond moet de Duitse herbewapening worden gezien. 
Daarom is het geen kwestie, die Duitsland alleen aangaat, maar wij allen 
zijn daarbij betrokken. Wij blijven hopen, dat dat deel onzer Duitse mede
christenen, dat thans nog afwijzend tegenover, de Duitse herbewapening 
staat, deze zaak ook in het bredere verband zal willen beschouwen en met 
ons de verantwoordelijkheid zal willen dragen voor den opbouwen de ver- . 
dediging van de wordende Europese Federatie. 

Voor dit ideaal moet ook in Duitsland bezieling zijn te wekken bij 
de jeugd. Tegenover de zuigkracht van het commUnisme als "geloof" 
in den komenden heilstaat, moet het christelijk geloof zich openbaren 
in erbarming met de wereld in nood en in. het zoeken naar wegen en midde
len voor een rechtvaardiger samenleving. 

Het Westen moet zich niet alleen militair sterk maken, doch bovenal 
politiek en moree1. De geestelijke weerbaarheid der Westerse volken is 
de beste verschansing tegen het communisme. 

Tenslotte beseffe men wèl, dat een oorlog tussen Oost en West niet 
onvermijdelijk is. Het is God, die de wereld regeert en die machtig is 
den vrede te bewaren en te herstellen, ook al zien wij geen uitweg meer. 
Hierin zijn wij met onze Duitse broeders een van geest. Daarom moeten 
wij, zolang ons God daartoe gelegenheid laat, ,trachten met alle ons ten 
dienste staande middelen (pers, radio enz.) de wereld te overtuigen van 
onze vreedzame bedoelingen. Er moet van de Westerse wereld een machtig 
vredesoffensief uitgaan, dat gedragen wordt door een voortdurend en 

" I 
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krachtig gebed om den vrede en een betere verstandhouding onder de 
volken. 

Dan zullen wij rustig ons lot in Gods hand kunnen overgeven, wetend 
dat Hij in Zijn almacht de catastrophe van een derden wereldoorlog nog 
van ons kan afwenden. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Ik ben voorzitter van de plaatselijke Commissie van Onderzoek inge
volge art. 25 der Noodwet Ouderdomsvoorziening. Dikwijls heb ik mij 
afgevraagd, of bij het gebruik maken van de door deze wet geboden 
mogelijkheden door onze eigen mensen hun beginsel niet in het gedrang 
komt. 

Zo vroeg een weduwe uitkering aan. Haar zoon heeft een bedrijf met 
12 man personeel en een groot bezit aan huizen. Het bedrijf behoorde 
vroeger aan de moeder. 

Een andere weduwe heeft grote kinderen, die ieder grote zaken doen 
in den handel. 

Een oude vader heeft zelf wel geen vermogen noch eigen inkomsten, 
maar zijn kinderen zijn in zeer goeden doen en leven er roy~al van. 

In al zulke gevallen wordt wel is waar volgens de regelen der wet een 
uitkering verleend, maar dit laat bij mij een onbevredigend gevoel na. 
Eigenlijk is het toch een ereschuld van deze kinderen, is het hun plicht, 
zelf hun ouders te helpen. 

ANTWOORD: 

Bij de behandeling vaJ.l de WIJZIgmg der Noodwet Ouderdomsvoor
ziening zeide het A. R. Tweede Kamerlid STAPELKAMP op 12 September 
1950 (Handd. II K. 1949-1950, blz. 2397): 

"Het is verder algemeen bekend, dat zich allerlei praktijken hebben 
ontwikkeld, die zeker niet getolereerd mogen worden door de wetgever, 
nl. dat de mensen quasi hun bezit aan kinderen weggeven om de weg te 
zien geëffend uit de noodregeling te trekken. Dit alles is een gevolg van 
het te onzaliger uur ingebrachte element van behoefte. Dit alles is een 
gevolg van de bepaling, dat een gedeelte van de eigen inkomsten wordt 
afgetrokken bij de bepaling van het bedrag, dat men op grond van de 
noodregeling krijgt." 

Deze aftrek is een gevolg van het karakter dat de in de Noodwet Ouder
domsvoorziening vervatte regeling draagt. Sterke elementen van armen
zorg zijn hierin te onderkennen. De verzorgings-, niet de verzekerings
gedachte neemt daarin een overheersende plaats in. 

De antirevolutionairen hebben dan ook slechts node hun stem aan de 
Noodwet gegeven. Dat zij niet tegenstemden had met name de volgende 
redenen: 
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a. zij erkenden, dat er, tengevolge van de waardevermindering van 
het geld en het nog niet aangepast zijn van de sociale verzekeringen aan 
de gewijzigde situatie, nood heerste, welke moest worden gelenigd; 

b. de wet werd, ook blijkens haar beweegreden, door de Regering aan
geduid als "een voorloopige regeling... in afwachting van de totstand
koming eener definitieve voorziening door middel van verplichte ver
zekering" ; 

c. overgenomen was een amendement-SMEENK, waardoor, evenals ver
plichte onderhoudsuitkeringen van verwanten, ook diaconale steun niet als 
inkomste zou worden aangemerkt. Of en hoeveel uitkering men krachtens 
de Noodwet zal ontvangen, hangt immers af van het bedrag der eigen in-
komsten. . 

De antirevolutionairen zouden de voorkeur hebben gegeven aan een 
oplossing in de richting van de voorstellen van de Stichting van den 
Arbeid, waarin was gepoogd althans in principe meer aan te sluiten bij 
de bestaande wettelijke regelingen op verzekeringsbasis. 

De Regering gaf echter de voorkeur aan de door haar gekozen oplossing, 
welke, gelijk zij zelf - zij het onwillig - moest erkennen, meer in de 
sfeer van armenzorg ligt. U zie de volgende passages uit de Memorie van 
Toelichting: 

" ... De bedoeling van het wetsontwerp is de hulp der organen van 
openbare armenzorg in den regel overbodig te maken en den ouden van 
dagen in zekeren zin een aanspraak op een uitkeering te geven." 

"Er valt derhalve een scherp onderscheid waar te nemen tusschen de 
ondersteuning krachtens de Armenwet en de onderhavige ouderdomsuit
keering. Deze uitkeering houdt het midden tusschen ondersteuning en 
een formeel recht op een pensioen en ligt meer in de sfeer van de thans 
geldende overbruggingsuitkeering voor werkzoekende arbeiders." 

In het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer werd het veel onver
bloemder gezegd: 

"De in dit ontwerp voorgestelde regeling... schept voor de ouden 
van dagen geen recht, dat op grond van arbeidsprestaties en premie
betaling bestaat, ongeacht hun financieele omstandigheden. Alleen met de 
behoefte wordt bij de uitkeering rekening gehouden. Feitelijk wordt aan 
den steun, tot dusver in vele gevallen verleend door Maatschappelijk Hulp
betoon en Burgerlijk Armbestuur, een wettelijke basis gegeven. Via den 
Raad van Arbeid neemt het Rijk dezen steun voor zijn rekening. Het 
armenzorgkarakter blijkt duidelijk uit verschillende bepalingen. De ouder
domsuitkeering wordt op aanvrage verstrekt, nadat de Raad van Arbeid 
heeft beoordeeld of de verzoeker voor een uitkeering in aanmerking komt. 
Een eenmaal toegekende uitkeering kan, anders dan een ouderdomsrente 
krachtens de Invaliditeitswet, te allen tijde worden ingetrokken of ver
minderd, wanneer de sociale positie van dengene, aan wien een uitkeering 
is verleend, dit mogelijk maakt. Er wordt onderscheid gemaakt tusschen 
groote, middelgroote en kleine gemeenten. Uitgegaan wordt van de ge
dachte, dat het leven in de kleine en middelgroote gemeenten goedkooper is 
en dat de. behoeften· dientengevolge daar geringer zijn dan in de groote 
steden. Beroep tegen een beslissing van den Raad van Arbeid is eigenlijk 
niet wel mogelijk, al kan in bepaalde gevallen de Rijksverzekeringsbank 
ingrijpen en een wijziging aanbrengen. In elke gemeente komt een com-
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missie van onderzoek, die tot taak heeft om den Raad van Arbeid te ad
viseeren over toekenning, weigering en herziening der uitkeering. Aan 
deze commissie moet dan degene, die voor een uitkeering in aanmerking 
wenscht te komen, zijn financieelen toestand blootleggen. Men moet be
seffen - aldus de hier aan het woord zijnde leden -, wat dat met name 
op het platteland, waar de menschen elkaar kennen, voor velen zal betee
kenen. Wie een, onjuiste opgave doet, wordt gestraft. Ongetwijfeld 
zal fraude worden gepleegd en zullen inkomsten worden verzwegen." 
" ... er wordt slechts een wettelijke basis onder de steunregeling ge
schoven." 

In de Memorie van Antwoord moest de Regering dan ook wel opmer
ken, dat men "bij de beoordeeling van de in het wetsontwerp vervatte 
regeling ... voor oogen (moet) houden, dat zij niet kan berusten op ver
zekering, daar het hier niet kan gaan om door verzekering verkregen 
rechten. ", 

Ter toelichting op het hier in geding zijnde verschil zij nog het vol
gende aangetekend. 

Het is een van huis uit revolutionnaire en later door de socialisten 
gepredikte overtuiging, dat het individu jegens de "gemeenschap" recht 
kan doen gelden op arbeid en/of levensonderhoud. Art. 47 van de Bur
gerlijke en Staatkundige Grondregels, voorafgaande aan de Staatsregeling 
voor het Bataafsche Volk van 1798, luidde: "De Maatschappij, bedoe
lende in alles de welvaart van alle haare Leden, verschaft arbeid aan den 
Nijveren, onderstand aan den Onvermogende ... " Onder "Maatschappij" 
is hier te verstaan: het souvereine volk. Zo is de "gemeenschap" der 
socialisten georganiseerd in het machtige dwangorgaan, den staat. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat wij als calvinisten ons hiermede 
niet kunnen verenigen. De zorg voor het verwerven van voldoende levens
onderhoud is allereerst plicht van het gezinshoofd of van deen) zelfstan
dige(n) ongehuwde, daarna van de familie, vervolgens krachtens uitdruk
kelijke Bijbelse opdracht, van de kerk, en eerst daarna van den staat. 
Wel heeft de overheidstaak, het recht te handhaven, mede tot inhoud, 
onrechtmatige maatschappelijke misstanden, die tot pauperisme kunnen
leiden, te corrigeren; men denke hierbij b.v. aan het complex der sociale 
wetgeving, m. n. aan de sociale verzekering. De mens moet uit zijn loon 
kunnen le\fen, ook in dagen van ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, 
ouderdom en werkloosheid. En daarbij kan het noodzakelijk zijn, dat 
naast den belanghebbende en zijn werkgever ook de staat bijdraagt in 
een deel der kosten, zonder dat daardoor het rechtskarakter van de aan
spraak op uitkering verloren gaat. Maar dat is toch geheel iets anders dan 
armverzorging, welke ten goede komt aan hen, die blijvend of tijdelijk, 
met of buiten hun schuld tot armoede zijn vervallen. 

Steeds sterker wordt echter de stroming de grenzen tussen sociale 
zorg 1) - waaronder hier wordt verstaan een' zorg 1) van algemenen aard, 

1) Het woord "zorg", hier overgenomen uit het advies in A. R. Staatkuflde' XI, 
bh:. 90 v.v., komt mij in dit verband overigens niet zeer gelukkig voor. Men zoU 
wensen, dat ook in de terminolo,;r:ie .het verschil met armenzor,;r: duidelijk uitkwam. 
Overigens blijkt uit het,;r:een hierna uit een betoo,;r: van Mr P. van D ri e I zal worden 
medegedeeld, dat deze de tegenprestatie kennelijk fliet ziet als een noodzakelijk element 
van wat hij onder "sociale zor,;r:" verstaat. Dan blijft er m. i. geen princiPieel' verschil 
tussen "sociale zor,;r:" en "armenzorg" over. Ik houd mij in het bovenstaande echter 
aan de omschrijving, zoals Dr Not e b oom die te vermelder plaatse gaf. 
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die alleen dan voordelen aan bepaalde personen doet toekomen, wanneer 
daarvoor op grond van door of ten behoeve van die personen verrichte 
betalingen of prestaties een rechtsgrond aanwezig is - en armenzorg -
welke individueel in verband met persoonlijke en gezins-omstandigheden 
wordt verleend zonder dat daarvoor iets in welken vorm ook is gepres
teerd - te verdoezelen en te doen verdwijnen. Men kent dan krachtens 
algemene regelen rechten op uitkering toe, waartegenover geen enkele 
prestatie staat en waarbij persoonlijke factoren niet of nauwelijks in aan
merking worden genomen. In wezen is dit pure gunst, dus armenzorg. 
Maar door het wijzigen van den naam, het stellen van algemene regelen 
en het vermijden van individuele beoordeling geeft men er het karakter 
van sociale zorg 1) aan en acht het dan een recht te zijn. 

Dat komt ook uit in de boven aangehaalde passages uit de Memorie 
van Toelichting: "in zekeren zin een aanspraak op uitkeering" , "een 
scherp (n.b.!) onderscheid tusschen de ondersteuning krachtens de Armen
wet en de onderhavige ouderdomsuitkeering", "een formeel recht op een 
pensioen". Alsof iets, wat formeel als "aanspraak" wordt geconstrueerd 
nu ook in werkelijken, eigenlijken, materiëlen zin een aanspraak, een 
materiëel recht is! Het doet\ - bij alle verschil! ! - denke aan. de 
naïveteit der Duitsers, die ook als recht beschouwden, wat ze in den 
vorm van een. verordening hadden gegoten. Maar iets wordt nimmer 
'recht, omdat men er een juridischen vorm aan geeft! 

De vergelijking met de overbruggingsregeling in de M. v. T. is ook 
zeer instructief. De voor-oorlogse werkloosheidsverzekering schiep een 
recht: daarvoor was door den arbeider premie betaald. Boven werd reeds 
opgemerkt, dat de omstandigheid, dat de staat de werkloosheidskassen 
subsidieerde, dit rechtskarakter niet verloren deed gaan. Hetzelfde geldt 
voor de nieuwe Werkloosheidswet. Maar de overbruggingsregeling is een 
steun-regeling, ook al wordt die steun dan ook volgens algemene maat
staven verleend. 

Het is in het licht van het bovenstaande wel duidelijk, dat en waarom 
de antirevolutionairen niet bereid waren tot het enthousiasme, dat de 
socialisten Minister DREEs deed uitroepen tot den "vader der ouden van 
dagen". En naarmate de nood regeling langer duurt wordt hun tegenzin 
steeds groter. U zie b.v. "Trouw" van 12 Februari 1951, waarin SOCIUS 
(het a.r. Kamerlid STAPELKAMP) de bezwaren nog eens uiteenzet. En 
bij de behandeling van' de Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstan
digen (waartegen de a.r. Tweede Kamerleden hun stem uitbrachten) 
in de vergadering der Tweede Kamer van 5 April 1951 zeide dezelfde 
o.a. het volgende: 

"Wij staan hier weer voor een zelfde geval als ten tijde van de behan
deling van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Wij hebben ons toen 
tenslotte daarmede verzoend en ons daarbij neergelegd, al hadden wij 
grote bezwaren tegen het karakter van armenzorg, dat aan de wet, ten 
grondslag lag. De practijk van 4 jaren heeft onze opvatting ten dezen 
volkomen recht doen wedervaren. Steeds meer stemmen gaan op in de 
door ons destijds bepleite richting." 

Nu zou men kunnen vragen, waarom de antirevolutionairen zo tegen 

1) Zie noot vorige bladzijde. 
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dat rekening houden met eigen inkomsten in de Noodwet Ouderdoms-
. voorziening gekant zijn. Is het niet beter, dat element er juist in te be

houden, om duidelijk te laten uitkomen, dat het in wezen een armenzorg
regeling is? Mede Om er toe te prikkelen, naar zo spoedig mogelijk door 
een bevredigender regeling op verzekeringsbasis te vervangen? 

Dit argument is zeker waardevol. Maar de handhaving van het rekening 
houden met eigen inkomsten heeft helaas zeer schadelijke gevolgen. 

In de eerste plaats is het jegens degenen, die in vroeger dagen zelf 
hebben gespaard, onrechtvaardig, dat zij daardoor of, omdat ze nu boven 
de inkomensgrens uit komen, geen uitkering ontvangen Of, - wanneer ze 
daaronder blijven -, omdat ze nog eigen inkomsten hebben, minder ont
vangen dan een ander, die in het verleden niet heeft gespaard. (Art. 5, 
sub d, der wet, dat hen, die, hoewel tot arbeid in staat, hebben nagelaten 
vóór het bereiken van den 65-jarigen leeftijd regelmatig in de behoeften 
van zich en hun gezin te voorzien, niet voor uitkering in aanmerking doet 
komen, treft uiteraard alleen uitzonderlijke gevallen van arbeidsschuwheid.) 

Ook op het toekomstig sparen heeft· dit - te sterker naar mate de 
Noodwet langer in werking blijft - een ongunstigen invloed. Hetzelfde 
geldt doordat de Regering weigerachtig blijft, de uitkeringen uit bedrijfs
en ondememingspensioenfondsen buiten rekening te laten. Dit komt de 
geneigdheid tot medewerking aan het oprichten van zulke fondsen of aan 
het uitbreiden der daaruit voortvloeiende voorzieningen niet ten goede. 

In het bovenbedoelde artikel in "Trouw" wordt een en ander breder 
.uiteengezet. Er staat dus zoveel tegenover bovenbedoeld argument, dat 
het daarom, hoe waardevol op zichzelf, niet kan worden gehanteerd. 

Ook het euvel, dat de heer STAPELKAMP op 12 September 1950 consta
teerde (u zie het citaat in het begin van dit advies) vindt zijn oorsprong 
in den veroordeelden aftrek. 

* * * 
Volgt nu uit de omstandigheid, dat wij als antirevolutionairen in de 

gegeven omstandigheden pleiten voor· het buiten rekening laten der eigen 
inkomsten en dat daarom ook onzerzijds een geslaagde poging is aange
wend, de diaconale uitkeringen evenzeer buiten aanmerking te laten als 
de Regering dat reeds voorstelde ten aanzien van de verplichte onderhouds
uitkeringen volgens het Burgerlijk Wetboek, - volgt daaruit, dat wij dan 
ook van mening moeten zijn, dat ieder nu zoveel als met de wet in de 
hand maar mogelijk is van deze staatsuitkering moet trachten te profi
teren? Ik geloof het niet. 

Hier komt de persoonlijke verantwoordelijkheid in geding. 
Dat de Overheid een Armenwet tot stand bracht, ontheft toch, zelfs als 

die wet terecht werd uitgevaardIgd, de diaconieën niet van haar taak ? 
Nog minder zou dat het geval zijn, indien en voorzover men de Armenwet 
ten onrechte uitgevaardigd zou moeten achten. 

Daf de Noodwet Ouderdomsvoorziening bestaat, ontheft de diaconieën 
evenmin van haar taak der verzorging van Christus' armen. En ook ont
heft dit de kinderen niet van hun "natuurlijken" plicht, hun oude en 
arme ouders naar vermogen te ondersteunen. 

Laten zij dit na, dan verzaken zij den hun van God opgelegden kinder
plicht. Te schrijnender is dat, nu die ouders jegens hun kinderen een 
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recht hebben (het burgerlijk voorschrift te dezen is stellig menselijke con
cretisering van een Goddelijke rechtsnorm I), terwijl de Noodwet hun 
slechts een "formeel recht" geeft, maar materieel armenzorg en dus 
gunst is. 

Maar moet nu, als de kinderen hun plicht wel nakomen, de betrokkene 
zelf er daarom van afzien (ten volle) van de Noodwet Ouderdómsvoor
ziening gebruik te maken? 

(Dit is een andere vraag dan die, waarover in den kring der onder
scheidene diaconieën nog geen overeenstemming schijnt te bestaan, 
of het op zichzelf al dan niet geoorloofd is van deie wet gebruik te 
maken, een vraag, welke samenhangt met deze, of de Overheid met 
het uitvaardigen van deze wet al dan niet buiten de grenzen der over
heidstaak trad 2). Het antwoord op deze vragen thans daar latende, 
zij hier verondersteld, dat uit dezen hoofde tegen het. gebruik maken 
van de wet geen bezwaar behoeft te bestaan.) 

2) Blijkens mededeling van den secretaris van den Algemenen Diaconalen Raad 
der Nederlandse Hervormde Kerk hebben de Hervormde Diaconieën van stonde aan 
ingestemd met de invoering der Noodwet Ouderdomsvoorziening. In hun blad Diakonia 
is er steeds in gaarne-aanvaardenden geest over geschreven. 

De Christelijk-Gereformeerde diakenen zijn in een conferentie op 30 Juli 1947 voor
gelicht door Mr T h. A. Ver s tee g. Gelet op de omstandigheid, dat de wet niet 
slechts elementen bevat, welke in de richting van armenzorg wijzen, maar tevens 
elementen, welke beter passen bij de verzekeringsgedachte, meende deze den doorslag 
te mogen laten geven door de toezegging van den minister, dat de definitieve regeling 
op de verzekeringsgedachte zal worden gebaseerd. Mr Ver s tee g kwam dan ook 
tot de conclusie - waarmede de conferentie accoord ging -, dat er geen bezwaar 
tegen bestond, van deze wet gebruik te maken, al zouden de diaconieën ten volle 
moeten blijven zorgen voor diegenen van haar armen, die ten deze (gewetens)bezwaard 
zouden blijken te zijn. 

Uit mededelingen van den oud-secretaris der Centrale Diaconale Conferentie der 
("vrijgemaakte") Gereformeerde Kerken blijkt, dat daar de zaak in 1947 is besproken 
na referaten van Ds M. d eGo ede, die de vraag of het verkeerd is uitkering krach
tens de Noodwet Ouderdomsvoorziening te toucheren niet bevestigend durfde beant
woorden, en door Prof·. C. Vee n hof, die de vraag of het goed is de uitkering te 
ontvangen niet bevestigend wilde beantwoorden. De conferentie nam geen conclusies 
aan, maar de berichtgever meent, dat de vergadering in meerderheid afwijzend stond. 
Volgens hem adviseert vrijwel geen enkele vrijgemaakte diaconie, de uitkering aan 
te vragen. 

De Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken ("in synodaal ver
band") wijdde een deel van haar vergadering op 10 September 1947 aan deze zaak. 
Tevoren waren een tweetal beschouwingen als bijlagen bij het Diaconaal Correspon
dentieblad gepubliceerd. Beide beschouwingen en het gedrukte verslag der vergadering 
van de C. D. C. werden te onzer beschikking gesteld. 

De heer J. de Boe r bleek tegenstander. Hij erkende, dat de Overheid geroepen 
is ook het recht van den' arbeid te bestellen, waartoe ook behoren kan het vastleggen 
van rechten op ouderdomspensioen, gegrond op arbeidsprestatie of premiebetaling en 
desnoods met tijdelijke hulp van de Overheid. Maar in de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening zag hij een (bijzonderen) vorm van staatsarmenzorg, geïnspireerd op de socialis
tische gedachte, volgens welke de staat de eerst-rechthebbende op het maatschappelijk 
inkomen is en daarom het recht heeft tot distributie daarvan over de individuele 
burgers. Daarom achtte hij déze regeling onaanvaardbaar en diende het gebruikmaken 
daarvan ambtelijk te worden ontraden. 

Anders oordeelde Mr P. van D ri e 1. Bij sociale verzekering staan tegenover 
elkander enerzijds premiebetaling, andererzijds een in rechten afdwingbaar recht op 
uitkering bij het intreden van bepaalde omstandigheden, welke de arbeidsprestatie 
beperken of uitsluiten en daarom de financiële positie van den arbeider en zijn 
gezin nadelig beinvloeden. Armenzorg daarentegen is de niet in rechten afdwingbare 
verstrekking van individuele hulp, dienende voor de voorziening in het noodzakelijk 
levensonderhoud, voo.rzover ook derden daarin niet voorzien. Hiertussenin staat de 
sociale zorg, welke inhoudt het treffen van maatregelen, welke ertoe leiden, dat de 
omstandigheden, waaronder (groepen van) ons volk - dus niet maar de enkele leden 
daarvan - leven, worden verbeterd, door hetwelk het leven zonder hulp van organen 
van armenzorg mogelijk of dragelijk(er) wordt gemaakt (b.v. subsidiëring van arbei-
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Op goede gronden houdt de wet met onderhoudsuitkeringen geen 
rekening. En de middelen, waaruit de uitkeringen volgens de onderhavige 
wet worden betaald, worden door het gehele Nederlandse volk opgebracht. 
Daarin kan men reden vinden, bovenbedoelde vraag ontkennend te beant
woorden. 

Dit geldt uiteraard niet, indien de oude van dagen zich zelf in een 
positie heeft gebracht, dat hij geen eigen inkomsten meer heeft, b.v. door 
zijn bedrijf aan zijn kinderen over te dragen. zonder daarvoor een vol
doende tegenprestatie te verlangen. In zulk een geval dient hij eerst, des
noods in rechten, zijn kinderen aan te spreken. 

Heeft de oude van dagen zich opzettelijk in een positie gebracht als 
zo juist bedoeld, dan is er zelfs sprake van fraude ter ontduiking van 
art. 12, lid 2, der wet. Ingevolge bedoelde bepaling wordt ouderdomsuit
kering geweigerd aan wie kennelijk met het oog om daarvoor in aan
merking te komen zijn vermogen een vermindering doet ondergaan of 
van hem toekomende inkomsten afstand doet. Uit de formulering van 
uw vraag leid ik intussen af, dat het in de door u bedoelde gevallen niet 
ging om fraude van dien aard. G. 

derswoningbouw, middenstandsborgstellingsfondsen, overbruggingsuitkering e.d.) *) 
Mr Van D r iel betoogde nu, dat de regeling der Noodwet Ouderdomsvoorziening 
het karakter draagt van sociale zorg, zij het dat zij in zoverre een element van 
armenzorg bevat, dat rekening wordt gehouden met eigen inkomsten. En waar in 
den kring der gereformeerde diaconieën sinds jaren is aanvaard, dat sociale zorg 
gaat vóór diaconale zorg, achtte Mr Van D r iel de Noodwet aanvaardbaar 
en gebruik-maken ervan alleszins geoorloofd. Intussen plaatste het Centraal Bureau 
voor informatie en advies (van de C. D. C.) een kritisch naschrift bij het betoog van 
Mr Van Drie 1. 

Ter vergadering van 10 September 1947 betoogde de heer A. Sta pel kam p, dat 
de ouden van dagen, die een lang arbeidsleven achter den rug hebben, niet mogen 
worden aangewezen op armenzorg. Nu schiet te hunnen aanzien de bestaande sociale 
verzekering door allerlei omstandigheden tekort. Uitbouw daarvan is nodig. In af
wachting daarvan kwam nu de onderhavige noodvoorziening, waartegen onzerzijds 
onderscheidene bedenkingen bestaan. Zij kan intussen worden gezien als een soort 
tussenvorm tussen armenzorg en een wettelijk onaantastbaar pensioen (bedoeld is 
kennelijk: een op contraprestaties gebaseerd en daarom onaantastbaar pensioen). Hoe
wel evenzeer als deze het socialistische armenzorg-principe afwijzende, meende de 
ref., anders dan de heer De' Boe r, dat bij de Noodwet niet de bedoeling voorzat 
alles, ook de armenzorg, naar den staat toe te halen. De meerderheid der Tweede 
Kamer heeft hiertegen nadrukkelijk stelling genomen. Op den enen en den anderen 
grond achtte ref. de Noodwet voor de diaconieën aanvaardbaar. 

Na de discussie merkte Dr A. J. L. van Beeck Calkoen nog op, dat de 
kwestie niet was, of men er voor of ertegen moet zijn, dat sociale voorzieningen de 
hulp der diaconie overbodig maken, maar deze: of de wijze, waarop de Noodwet de 
uitkeringen regelt, ons al dan niet in het gevaar van staatsarmenzorg brengt. 

De C. D. C. kon geen conclusies nemen, of gereformeerden gebruik behoren te of 
mogen maken van deze wet. Zij aanvaardde slechts een conclusie, dat er, gelet op 
het tweeslachtig karakter der Noodwet Ouderdomsvoorziening, voor de diaconieën aan
leiding kan zijn, steun te verlenen aan hen, die weigeren van deze wet gebruik te maken . 

... ) Zie de noot op blz. 178. 
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Geen vergeefs woord. Verzamelde Deputatenredevoeringen, 
uitgegeven in opdracht van de· Doctor Abraham Kuy
perstichting. J. H. Kok N.V. Kampen 1951. Geb. f 8.75. 

De verschijning van dit boek was voor mij een volkomen verrassing. 
En hoe meer ik mij in deze verzamelde deputaten redevoeringen verdiep, 
hoe· meer ik er van overtuigd wordt, dat we hier te maken hebben met een 
boek van grote waarde. De grote redevoeringen van KUYPER en van COLIJN, 
maar ook die van BAVINCK uit 1905, die van DE WILDE uit 1946 en die 
van SCHOUTEN uit 1937 en uit de jaren na den tweeden Wereldoorlog 
vinden we hier gebundeld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. _ 

De deputatenredevoeringen hebben een eigen karakter en traditie. 
KUYPER heeft die traditie geschapen en zij begint feitelijk met zijn eerste 
grote redevoering, nI. die van 1889: Niet de vrijheidsboom, maar het Kruis. 

Er is alle aanleiding, iets te zeggen over den vorm van deze redevoerin
gen. Het zijn geen causerieën, in enigszins luchtigen stijl, in een taal, die 
iets heeft van die van een vlot artikel in een krant. Maar het zijn nog 
minder referaten, producten van de studeerkamer, in den stijl van specia
listen, die den persoonlijken toon vermijden en streven naar vakmans
zakelijkheid. 

Hoe meer deze redevoeringen beantwoorden aan het Kuyperiaanse 
voorbeeld, dat hier in overwegende mate aanwezig is, hoe meer het wer
kelijk redevoeringen zijn, het werk niet van den schrijver, maar van den 
orator, van den man, die zijn schare van hoorders voor zich ziet, en die 
spreekt en daarbij alle stijlmiddelen aanwendt, die vroeger in handboekjes 
werden gerubriceerd, maar ook zonder dat hun kracht en betekenis kunnen 
hebben, de climax, de herhaling, de woord-speling en de zin-speling, de 
rhetorische vraag en de uitroep. 

Het zou ook de moeite waard zijn, eens een vergelijkende studie te 
maken tussen den stijl van KUYPER en dien van COLIJN, om na te gaan, 
in hoeverre de laatste door den eerste is beïnvloed. Ik heb den indruk, 
dat COLIJN, bij alle verschil, toch sterker door KUYPER is geïnspireerd, 
ook wat den vorm van zijn redevoeringen betreft, dan sommigen menen. 

Maar ten minste even belangwekkend is het, KUYPER van 1883 te ver
gelijken met KUYPER b.v. van 1901. Dan is er een merkwaardige ver
andering. Aanvankelijk hanteert KUYPER in sterke mate de tale Kanaäns, 
dan is er "stoffe tot dank", beroept hij zich op "GROENS Nagedachtenisse" 
en spreekt hij v:j.n den man, in "wiens harte Gods werk openbaar wierd". 
Hij is nog veelszins de orthodoxe dominee uit de vorige eeuw, die niet 
voor niets in het grijze Utrecht heeft gestaan. Maar vergelijk daarmee 
eens de deputatenrede uit 1901 en lees de schets van het kabinet-BoRGEsIUS, 
een "Uitgeversfirma van legislatieve ontwerpen", het kabinet, dat de 
Leerplichtwet zag aangenomen, "omdat bij Amersfoort een paard zijn 
ruiter afwierp". Er zit in zulke redevoeringen een element van sterke 
taalbeheersing, een eigen vorm en kleur, vol leven, en toch gestyleerd, en 
geëmancipeerd van den preekvorm. 

Maar het wordt tijd, over den inhoud te spreken. 
Dit boek is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de A.R. partij. 
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De meeste redevoeringen verplaatsen ons in een verkiezingsjaar, ze geven 
een analyse van de concrete situatie en ze formuleren de a.r. visie op de 
vraagstukken van principiële en practische politiek. 

De redevoeringen van KUYPER vóór 1901 treffen door een bijna ver
metel vertrouwen in de komende overwinning: de conservatieven zijn een 
dode partij, haar leden zijn stille renteniers zonder public spirit. Maar de 
liberalen zullen het evenzeer ontgelden, ook hun tijd is voorbij. 

Latere redevoeringen, óók van KUYPER, zijn in een anderen toon gezet 
en ook anders van inhoud, meer analyserend en beschouwend, gedragen 
door verantwoordelijkheidsbesef, soms in zorg over een toevenden dage
raad. 

Wie op dit punt vergelijkt, proeft telkens het verschil tussen de positie 
der A.R. partij in de negentiende en in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. 

Deze redevoeringen zijn ook belangrijk door het retrospectieve element, 
dat zij bevatten. Natuurlijk is dat breed en sterk in die van 1889: Niet 
de Vrijheidsboom, maar het Kruis en in die van 1922: Der Vaderen 
Erfdeel. De eerste stelt de antithese in het licht in herinnering aan de 
Franse Revolutie, de laatste is, 350 jaren na Den Briel en 50 jaren na 
de oprichting van De Standaard, een appèl op onze nationale historie. 
Het is m. i. de beste deputatenrede van Co LIJN. Maar ook afgezien van 
deze redevoeringen, die in sterke mate een specifiek-historisch karakter 
dragen, is er telkens een teruggrijpen naar het verleden. Er zijn tal .van 
kleine trekjes, die bij het schrijven van een geschiedenis van onze partij 
niet over het hoofd mogen worden gezien. Treffend is ook, dat KUYPER 
zich voortdurend beroept op GROEN. Deze man moet ontzaglijk veel voor 
hem betekend hebben. En als KUYPER dan herinnert aan wat groeide en 
rijpte, dan denkt hij: als GROEN dit nog eens had mogen zien 1 

Een bijzondere vermelding verdient de uitgewerkte rede van Prof. 
BAVINCK uit 1905. Deze rede is van grote documentaire betekenis. Zij 
geeft een beeld van het ministerie-KUYPER, van het toenmalig conflict 
met de liberalen, met name den strijd over het recht van de bijzondere 
Universiteiten. Zij is buitengewoon leerzaam, vooral ook door de ver
helderende noten, die er aan zijn toegevoegd. 

Dat is een speciale verdienste van deze uitgave. De bewerkers (Mr K. 
GRóEN, Dr D. LANGEDIJK, Dr M. C. SMIT, Mr C. J. VERPLANKE en Mej. 
VAN DER POL) hebben gezorgd voor een zeer nuttige en betrouwbare 
annotatie. Ik heb heel wat van deze noten gecontroleerd, misschien wel 
met de heimelijke hoop, toch een enkel Spaans pepertje te kunnen vinden 
om deze bespreking er mee te kruiden. Ik beken, dat het niet is gelukt. 
Soms komt wel de wens op: hadden ze er maar mèèr bij verteld, hadden 
ze het nog maar meer laten zien, tegen welken achtergrond dit alles 
speelt. Want velen weten daar niet van. 

Maar ook zo is het een werk van grote -betekenis. 
Dr SCHOUTEN schreef een woord ter aanbeveling. En ik eindig met het 

slot van die aanbeveling, dat ik ten volle onderschrijf: 

Het moet voor velen een genot zijn de redevoeringen van Dr 
KUYPER en Dr COLIJN nog eens rustig te lezen, de daarin ontwikkelde 
gedachten op zich te laten inwerken, en zich te verkwikken aan de 
warmte en de bezieling, welke daarvan uitgaan. Zo wordt die lezing 
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een aansporing tot medewerking aan de antirevolutionaire politiek, 
waarvoor vorige geslachten zich om des geloofs wille met zoveel ernst, 
inspanning en volharding hebben gegeven. H. ALGRA 

Prof. Mr R. KRANENBURG, Algemene staatsleer. Derde druk. 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon, N.V. Haarlem, 1951. 
248 blzz. Geb. f 10.50. 

De tweede druk van dit werk, verschenen in 1949, werd door Prof. 
MEKKES besproken in A. R. S. XX (1950), blz. 103. De derde druk bleef 
grotendeels ongewijzigd. Volgens mededeling van den schrijver beperken 
de wijzigingen in dezen druk zich voornamelijk tot het zesde hoofdstuk, 
waarin onder het hoofd "Samengestelde staten" in drie. paragrafen be
handeld worden: Statenbond en bondsstaat, het Britse Gemenebest van 
Volken, en De Volkenbond en de United N ations. In de tweede dezer 
paragrafen is op blz. 1169/170 een vergelijking ingevoegd van de Neder
lands-Indonesische Unie met het (Britse 1» Gemenebest van Volken. Wie 
de artikelenserie van den Londensen correspondent van de Nieuwe Rotter
damse Courant, verschenen in October en November 1949 onder den 
verzameltitel "Engeland en Europa", no's I t/m IX, heeft gevolgd, 
heeft een sterken indruk gekregen van de nagenoeg volstrekte "ongrijp
baarheid" van laatstgenoemd verschijnsel. Ook Prof. KRANENBURG wijst 
daarop in feite, wanneer hij den band "minder van juridischen dan van 
psychologischen en traditionelen aard" noemt (blz. 168). 

Intussen blijft hij van oordeel, dat het Gemenebest - en ook de N eder
lands-Indonesische Unie - nog is aan te merken als een "samengestelde 
staatsvorm" (168). Hij ziet formaties als deze beide wel als overgangs
vormen naar volkenrechtelijke verbanden (170), maar de conclusie van 
Prof. VERZIJL, getrokken bij het inwerkingtreden van het Statuut van 
Westminster in 1931: "De staatsrechtelijke eenheid van het ,Britse Rijk 
gaat dus heden definitief ten onder. Hoelang zijn volkenrechtelijke samen
hang zal blijven bestaan, kan slechts de toekomst uitwijzen," gaat Prof. 
KRANENBURG voorshands te ver. . 

Daargelaten hoe dit met het Gemenebest staat - althans de met blanken 
bevolkte, staten daarvan hebben, met uitzondering van Ierland, inderdaad 
nog een taaien, zij het dan ondefinieerbaren band met het oude moeder
land - komt het mij voor, dat Prof. VERZIJL'S conclusie vOor de verhou
ding Nederland-Indonesië volkomen opgaat. Van een "common allegiance 
to the Crown", waarin de leden van het Gemenebest zijn "united" 2), kan 
men hier niet spreken: de heer TlLANUS heeft die Kroon met zijn amen
dement niet gered en het "hoofdschap" der Unie van onze Koningin en 
Haar wettige opvolgers in de Kroon der N ooerlanden heeft geen enkele 
wezenlijke betekenis. En de bovenbedoelde niet juridische maar wel taaie 
band, welke sommige dominions van het Gemenebest aan het moederland 
verbonden houdt, ontbreekt. 

Het kost weinig moeite bij een indeling der met elkander op enigerlei 

1) Naar ik meen wordt dit adiectief in de officiële benaming sinds kort niet meer 
gebruikt. 

2) verenigd door gemeenschappelijke trouw aan de Kroon. 
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wijze verbonden staten nieuwe kategorieën in te voeren: hun aantal is nu 
eenmaal niet zo heel groot en er zijn er wellicht geen twee welker ver
binding nauwkeurig overeenstemt. Maar welke waarde heeft een indeling 
in nagenoeg zoveel kategorieën als er gevallen zijn dan nog? Daarom 
lijkt mij een eenvoudiger systematiek van meer werkelijkheidszin te ge
tuigen. En laat ons dan maar erkennen, dat de Nederlands-Indonesische 
Unie, zo zij al nog enige trekken van een staatsrechtelijk verband ver
toont (m.i.: schijnt te vertonen), in wezen toch niet anders is dan een 
volkenrechtelijk verband en niet eens meer een "overgangsvorm" daar
heen. Hoe lang dat volkenrechtelijke verband het (nog) zal houden, zal moe
ten worden afgewacht. Gewerkt dient er aan dat behoud zeker te worden. 

In § 3 van hetzelfde hoofdstuk heeft de schrijver gelegenheid gevonden 
aan te geven, dat het optreden der V. N. in de Koreaanse kwestie nog 
geen gevolg of symptoom van een verbetering in de ontoereikende 
"machinerie" dezer organisatie betekent. Maar ook kon hij in een kenne
lijk bij de correctie nog aangebrachte noot melding maken van het be
langrijke besluit der Algemene Vergadering van de V.N. van 3 Novem
ber 1950, waardoor de "machinerie" z. i. fundamenteel is verbeterd. 

Met instemming nam ik kennis van de verbetering op blz. 109, waar de 
onjuiste terminologie: Afgescheidenen en Nederduits Gereformeerde Kerk, 
werd vervangen door: Gereformeerde Kerken en Nederlands Hervormde 
Kerk. Intussen blijft de bewering, dat de Antirevolutionaire partij vooral 
steunt op de Gereformeerde Kerken, onjuist. In A. R. S. XIX (1949), 
blz. 31/2, toonde ik aan, dat de antirevolutionaire stemmen voor niet meer 
dan ongeveer 51 % van leden dier kerken kunnen· komen, en dat ten 
minste + 30 % der a. r. stemmen door orthodox-Hervormden wordt uit
gebracht. De schrijver drukt zich dan ook eveneens incorrect uit, wanneer 
hij stelt dat de Christelijk-Historische Partij (juister: Unie) voornamelijk 
steunt op de orthodoxe leden der Ned. Herv. Kerk: het gecursiveerde 
woordje is hier te veel. 

En nog een opmerking: geen van deze partijen rust, hetzij dan prin
cipieel hetzij feitelijk, "op kerkelijken grondslag" noch wordt haar houding 
bepaald door "geloofsdogma's" in den zin, zoals de schr. dat vermoedelijk 
zal bedoelen. Het schijnt voor "andersdenkenden" wel zeer moeilijk het 
ware karakter van een christelijke partij als "politieke gemeenschap" te 
leren onderkennen en verstaan. 

Deze bespreking beperkt zich tot wat den derden druk van den tweeden 
onderscheidt. Voor een generale beoordeling van dit voorname werk zij 
verwezen naar de in den aanhef vermelde recensie van de hand van Prof. 
~~ ~ 

C. VAN BAREN JR, De menselijke verhouding in de onder
neming (De baas en de arbeider). Uitg. Lectuur
fonds Het Christelijk Boek, 's Gravenhage. 

In een brochure van 32· bladzijden spreekt de schrijver over een be
langrijk ondernemingsvraagstuk : de menselijke verhouding tussen lei
ding en geleiden. 

Daar dit vraagstuk thans vrijwel overal in het bedrijfsleven in de 
algemene belangstelling staat, heb ik met enige bijzondere verwachting 
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de brochure gelezen, teneinde daaruit enig dieper inzicht in deze quaestie 
te verkrijgen. . 

De menselijke verhouding in de onderneming is in dit geschrift voor
al gesteld in de vraag naar de goede houding van het kader in de onder
neming jegens de arbeiders. Daarbij is de schrijver uitgegaan van de 
resultaten ener schri~telijke enquête onder honderd en vijftig arbeiders 
uit diverse delen des lands, gehouden in den winter van 1943 op 1944. 

Deze mededeling in het begin werkt even ontnuchterend. Ten eerste 
is het aantal personen, waaronder de enquête plaats vond, nogal klein. 
Ten tweede was de periode 1943/'44 wel wat bijzonder door de bezetting 
en is er bovendien juist op het terrein van dit vraagstuk in de zeven 
jaren daarna veel gegroeid. De schrijver geeft dit in het voorbijgaan 
wel toe. Zijn brochure is eigenlijk een publicatie van wat hij kort na den 
oorlog hierover uitsprak. Moeten we uit het feit, dat hij haar nochtans 
thans uitgeeft, opmaken, dat hij in hoofdzaak de toestanden nog zó vindt 
als ze in de enquête van 1943/'44 voor den dag kwamen? Het was wel 
prettig geweest, als hij dit duidelijk gezegd had. 

Sinds 1945 kregen we niet alleen de Stichting van den Arbeid met 
haar heilzame werking op het gehele veld van den arbeid, maar ook 
den snellen groei van personeelsafdelingen in ondernemingen, sterke 
opleving van het Kernwezen, enige honderdtallen bedrijfskader-trainers, 
die niet alleen werkinstructie, maa~ ook werkverhoudingen behandelen, 
verenigingen en congressen, welke zich met den menselijken factor in 
de onderneming bemoeiden en wat dies meer zij. Is het resultaat der 
enguête van 1943/44 in zijn algemene strekking vandaag nog zonder 
meer van kracht? Ik meen, dat te moeten betwijfelen. 

Wel is de brouchure van betekenis als aanloop op de vraag naar de 
kadervorming in de ondernemingen, vooral ten aanzien van de psycho
logische toerusting voor de leiderstaak. 

We hadden dan ook liever gezien, dat de schrijver de citaten uit de 
enquête nog veel meer beperkt had en op die kadervorming meer in 
practische beschouwingen was doorgegaan. Maar hij is naar mijn me
ning in den aanloop ertoe blijven steken. 

Toch is dat vraagstuk van die kadervorming, juist van het lagere 
I kader, thans zo aan de orde. Het Ned. Instituut voor Effiency heeft 

er een speciale studiegroep voor gevormd. De Ned. Ver. voor Bedrijfs
psychologie heeft er onlangs een congres over gehouden, terwijl haar 
vorig congres over beoordelingssystemen van personeel -eigenlijk ook 
midden in die materie dreef. In Driebergen is het Ned. Instituut voor 
Personeelsleiding sinds jaar en dag met deze kadervorming bezig. In 
sommige' grotere ondernemingen heeft men op diverse wijzen de psy
chologische en ethische kadervorming ter hand genomen. 

Het lijkt me dan ook nodig, dat de heer VAN BAREN, die reeds eerder 
een brochure over Vervreemding tussen arbeider en onderneming het 
licht deed zien, na dezen aanloop op het vraagstuk van de vorming van 
het lagere kader, over dit vraagstuk zelf nu in een volgend geschrift 
in concreto doorgaat. Na dit voorspel moet iets volgen. En ik ben daar 
te meer benieuwd naar, omdat ik van hem graag hierover wat meer 
wil horen ten aanzien van de voornemens der werknemersorganisaties. 

Op blz. 31 waarschuwt hij er terecht voor, dat men niet moet menen, 
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dat met de ondernemingsraden alleen de goede verhoudingen in de onder
nemingen verzekerd zijn. Daarvoor is meer nodig. En dan zegt hij: "De 
vakbeweging heeft hier een belangrijke opvoedende taak te verrichten." 

Dan vermeldt hij, dat na den oorlog de dingen zich ten goede zijn 
" gaan wijzigen "en dit moet met alle kracht worden bevorderd." 

Doch dan is hij aan het eind van zijn brochure gekomen en vertelt 
ons weinig, vrijwel niets, hoe dat moet gebeuren in practische maat
regelen en op welke wijze hierin de vakorganisaties der werknemers 
mee kunnen werken. Is dat bijvoorbeeld ook ten aanzien van de thans 
alom begonnen actie van de scholing der personeelchefs en hun assisten
ten, ten aanzien van de opleiding der maatschappelijke werksters, om 
slechts enkele punten te noemen? 

Daarom, bij alle waardering voor de vlot geschreven brochure en 
de vele interessante opmerkingen erin, is ze toch voor o11s teveel als 
een boeiend feuilleton, dat op een spannend moment afbreekt en waar
onder wij dan in gedachten schrijven: "wordt vervolgd". 
Voorburg SCHEURER 

ONTVANGEN BOEKEN 
Het is der redactie onmogelijk alles wat haar wordt toegezonden te 

bespreken. Teneinde het toch onder de aandacht van haar lezers te bren
gen wordt daarom weer een rubriek onder bovenstaand opschrift ge
opend. Voor vermelding komen ditmaal in aanmerking: 
Mr P. Borst, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Z. p., 1950. 

W. van Gorcum, Is vrije prijsvorming in het boekdrukkers bedrijf moge
lijk? Amsterdam, 1951. 

Jacht en Jachtschade. Rapport inzake een herziening van de Jachtwet 
1929. Uitgave Dr Wiardi Beckman-Stichting, Amsterdam-W. 

Het verslag van de bespreking van de prae-adviezen der commissie-
DE MONCHY is onder den titel Verhoogde rechtsbeschermingen als no. 
XXI van de Geschriften van de Vereniging voor administratief recht 
verschenen. Uitgave H. D. Tjeenk Willink & Zn, Haarlem. Prijs f 1.50. 

In dezelfde serie verschenen als no. XXII prae-adviezen van Mrs H. 
FORTUIN en A.J. HAGEN over De voorwaardelijke beschikking. Prijs f 1.90. 

Het Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf zendt ons het ontwerp voor 
de nieuwe Kieswet - Bijl. Handd. 11 K. 1950-1951, no. 2090 -, met 
verzoek de aandacht onzer lezers te vestigen op dit belangrijke wets
ontwerp. Zulks geschiedt bij dezen, onder aantekening dat het omvang-

" rijke stuk tegen den prijs van f 1.05 bij bovenvermeld Staatsbedrijf ver
krijgbaar is; giro 425050 's Gravenhage. 
~ Mr H. F. VAN LEEUWEN, Het credietwezen onder toezicht. Aangeboden 
door De Twentsche Bank N.V., Amsterdam. 

Bezwaar en verweer. Bespreking inzake het beleid van de Partij van 
de Arbeid omtrent het militaire vraagstuk. (Inleidingen van Ds J. J. 
BUSKES en J. H. SCHEPS). Uitgave van de Protestants-Christelijke Werk
gemeenschap in de Partij van de Arbeid, Den Dolder. 
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Gedachtig aan den paedagogischen regel, dat men moet aansluiten bij 
het bekende, wil ik beginnen met een bekende geschiedenis te vertellen. 

In de jaren 1918--1920 heeft een Staatscommissie onder leiding van 
OPPENHEIM een herziening van de gemeentewet voorbereid. Als resultaat 
van haar langdurige en omvangrijke studie kwam de commissie'met een 
reeks vrij ingrijpende voorstellen. In het jaar 1923 diende de minister 
van Binnenlandse Zaken, Jhr Mr CH. J. M. Ruys DE BEERENBROUCK een 
ontwerp tot wijziging van de gemeentewet in, dat in hoofdzaak bevatte 
de voorstellen van de commissie-OpPENHEIM. De Tweede Kamer heeft 
nimmer een voorlopig verslag over dit ontwerp uitgebracht, ofschoon zij 
daartoe vijf jaren den tijd heeft gehad. 

In 1928, tien jaren na de instelling van bovengenoemde staatscommissie, 
is het voorstel ingetrokken en door een nieuw ontwerp vervangen, dit
rhaal ondertekend door Mr J. B. KAN. In 1930 bracht de commissie van 
voorbereiding haar verslag uit, na een tussentijdse notawisseling met de 
Regering. 

Bij de mondelinge behandeling trad niet meer Mr KAN op, maar Jhr 
RUYs DE BEERENBROUCK, die ook het eerste ontwerp had ingediend. In 
1931 is het ontwerp, waarvan hier sprake is, wet geworden. Dit is de 
bekende geschiedenis, die men heel uitvoerig met alle gewisselde stukken 
kan vinden bij D. KOOIMAN, Parlementaire Geschiedenis van de wet van 
31 Januari 1931 (St.bl. no 41) tot herziening van de Gemeentewet, 
Alphen a. d. Rijn, 1931. 

Dit boek van 528 blzz. bevat twee interessante en 526 minder interes.: 
sante bladzijden. Die twee interessante bladzijden zijn van de hand van 
den heer Mr J. B. KAN, die het eerste herzieningsontwerp heeft onthalsd, 
voordat de Kamer met het Voorlopig Verslag was klaargekomen en het 
tweede fortuinlijker ontwerp heeft ingediend. . 

Deze liberale politicus noemt het een spel der tragiek, dat' OPPENHEIM, 
die in de latere jaren van de vorige en in de eerste jaren der tegenwoor
dige eeuw het jonge geslacht te Groningen en te Leiden heeft opgevoed 
in eerbied voor onzen beroemden wetgever, zijn naam heeft verbonden 
aan een arbeid, die een protestatio actui contraria kan worden genoemd. 
Na deze opmerking aan het adres van OPPENHEIM wordt de traagheid 
der Tweede Kamer op het gunstigst verklaard: "Sprak hieruit niet het 
volksbewustzijn, bron van rechtsvorming, dat de Gemeentewet is een brok 
natuurrecht, waaraan hoogstens de steenhouwer iets vermag te beitelen, 
maar waarvan de slooper verre dient te blijven?" 
A. S. XXI-6/7 10 
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In dezelfde beide bladzijden verklaart Mr KAN van de gemeentewet: 
"Een wet, die na tachtigjarige toepassing, bij zoo oneindige variëteit, nog 
steeds de wisselende omstandigheden heeft weten te dekken, is een kunst
werk, waardig om een strijd over de hegemonie met klassieke meester
stukken aan te binden." 

Nochtans was het wetsontwerp tot wijziging van deze wet, zoals dat in 
1928 werd ingediend, door Mr KAN ondertekend. Maar zie, wat dit voor
stel beoogde, was niet meer dan bescheiden monumentenzorg: "Aan de 
grondvesten wordt niet geraakt, maar, waar het vernis verteerd was door 
den tand des tijds, is met min of meer kwistige hand het kunstwerk voor' 
bederf behoed." 

De herziening 1931 valt dus volgens haar auteur volledig onder de 
post onderhoudswerken. 

En tenslotte - we zijn nog altijd met diezelfde interessante bladzijden 
bezig - wordt een blik in de toekomst geworpen. De ervaringen, opge
daan met de pogingen tot wijziging van de gemeentewet, mogen van beeld
stormerij weerhouden, en zo zal, aldus Mr KAN, het eeuwfeest der stok
oude, maar zich, als de natuur, steeds vernieuwende gemeentewet in 1951 
op gepaste wijze worden gevierd. 

Wordt deze profetie heden vervuld? Zijn wij vandaag bereid om te 
jubileren over een wet, die zich als de natuur, steeds vernieuwt, die als 
een brok natuurrecht )s, waarvan de sloper verre moet blijven en die 
vergeleken mag worden met een monument, dat twintig jaar geleden 
is gevernist. .. met kwistige hand? 

Er zou moeilijk een slechter begin denkbaar zijn, dan wanneer wij deze 
lyriek van Mr KAN tot uitgangspunt namen of zijn gelegenheidsstijl en 
beeldspraak gebruikten, om dezen schotel der herdenking te garneren. 
Want wij dienen in 1951 in staat te zijn nuchtere taal en zakelijke critiek 
te waarderen, en wij herinneren ons bovendien, dat althans vroeger de 
voorwerpen, die op venduties zouden worden verkocht, eerst met kwis
tige hand van vernis werden voorzien, om ze ondanks zichtbare en ver
borgen gebreken behoorlijk verkoopbaar te maken. 

De gemeentewet bestaat honderd jaar. 
De burgerlijke gemeente in Nederland is een corporatie geworden vol 

activiteit. Het gonst en zoemt op de gemeentehuizen van leven en van 
onrust. Hoeveel schrijfmachines ratelen er? Hoeveel rekenmachines zijn 
er in bedrijf? Hoeveel man werken bij de afdeling expeditie? Hoe groot 
is het tekort aan archiefruimte ? 

Een gemeentesecretaris van een grote gemeente verklaarde onlangs, dat 
alleen om de tien jaar een uitslaande brand kon helpen, den achterstand 
bij de archiefwerkzaamheden binnen de perken te houden. Maar hoe dit 
zij, in 'elk geval is de gemeente een levende en sterke corporatie. Onder 
vigueur van de honderdjarige gemeentewet. 

En nu mag de vraag worden gesteld: in hoeverre is het ene een gevolg 
~ van het andere? Is de schepping van THORBECKE, de gemeentewet van 
1851, de bron van dit leven? 

Ik zeg niet zonder meer van wel. 
Ik beh geneigd, althans in het algemeen, de mening te huldigen, dat 

een wet op zichzelf geen leven kan wekken, dat een wet alleen maar 
mogelijkheden kan openen of grendelen. 
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" In den laatsten tijd is de decentralisatie weer in discussie, met name in 
verband met den omvang en het karakter van de taak der provinciën. 
Er is een Gronings rapport over. Een Fries rapport, omvangrijker en 
natuurlijk radicaler, is gereed en wordt deze maand gepubliceerd. Na
tuurlijk wordt er in die rapporten gehandeld over de provinciale wet, ook 
een honderdjarige wet, en een wet met een gedenkboek. Algemeen ver
breid is de mening, dat het provinciaal bestuur te schraal is. Terwijl de 
gemeenten de vleugels uitsloegen, schenen de provinciën met de koppen 
in de veren te zitten. Oók onder vigueur van een honderdjarige wet, óók 
een wet van THoRBEcKE, maar van welke nog niemand heeft gezegd, dat 
zij een brok natuurrecht is, of dat zij zich, als de natuur, verjongt. Heeft 
THORBECKE het er toen zoveel slechter afgebracht, of zijn beide wetten 
beheerst door dezelfde beginselen en gedachten? Als het laatste het geval 
is, dan versterkt zulks mij in de overtuiging, dat een wet geen leven 
wekken kan. Trouwens, de rapporten, die ik zoëven bedoelde, hebben 
slechts bescheiden wensen wat betreft wijzigingen in de provinciale wet. 
Zij zijn blijkbaar opgesteld in de overtuiging, dat sterker decentralisatie 
niet in de eerste plaats een zaak is van wetswijziging. 

Het is niet mijn begeerte, bij Mr J. B. KAN al te zeer achter te blijven 
in "eerbied voor onzen beroemden wetgever". Maar ik meen toch de 
vraag te mogen stellen: heeft THoRBEcKE de huidige ontwikkeling en het 
volstrekt gewijzigd karakter van taak en werkzaamheden der gemeente 
wel ooit kunnen dromen? Deze ontwikkeling dateert in hoofdzaak uit 
de periode na 1918. In de laatste dertig, veertig jaar is de gemeente van 
karakter veranderd. En ... dat is een internationaal verschijnsel. Wie dat 
niet in het oog houdt, komt tot een volkomen scheve beschouwing. In 
the Government of the English Village by A. R. KERRELL-VAUGHAN wordt 
het zo geformuleerd, dat local government in de laatste halve eeuw ge
worden is tot een socia} service. 

De gemeente Utrecht trok op de begroting voor 1914 vier ton uit voor 
sociale voorzieningen en in 1938 reeds 7 millioen. Iedere vergelijking 
van begrotingscijfers op dit punt spreekt overduidelijke taal en laat zien, 
dat de grote expansie begint ongeveer 75 jaar nadat THoRBEcKE zijn 
gemeèntewet ontwierp; een expansie, die hij, de toch wat doctrinaire 
liberaal, stellig nooit heeft kunnen dromen, laat staan dat hij ze heeft 
gewenst of doelbewust nagestreefd. 

Misschien moeten wij zeggen, dat de gemeentewet het duidelijkst bewijs 
is, dat een wet zo soepel kan zijn en het leven zo sterk en expansief, dat 
er ongelooflijke dingen gebeurden. 

Trouwens, de vrijheid en zelfstandigheid der gemeenten begint aller
minst in 1848. In de Middeleeuwen groeiden de steden als besloten ge
meenschappen, ingegord tussen de wallen en muren, stekelig van torens, 
met een bevolking, die jaloers was op de vaak duur gekochte vrijheid; 

, vrijheid, allereerst in dien zin, dat de burgerij eigen zaken zonder in
menging van buiten zelf kon behartigen. en dat de poorter geen andere 
rechters erkende dan die van zijn eigen stedelijke schepenbank. Het 
ius de non evocando scheen de bezegeling van der stede vrijheid. Het 
patriottisme was sterk aan die vrije stedelijke gemeenschap gebonden. 
Als de studenten, die in de dagen van de opkomende Renaissance naar 
het Zuiden zijn getrokken om dichter bij de bron te zijn, in Italië hun 
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natio bij de inschrijving moeten vermelden, dan zeggen zij niet den naam 
van land of gewest, maar van de eigen stad. 

Deze ontwikkeling was niet tot de steden beperkt, al had zij daar haar 
grootste verbreiding. De grietenijen in Friesland waren in de Middel
eeuwen al zelfstandige gemeenschappen, en de ambten wandelden met de 
zon mee jaarlijks verder langs de stemhebbende zathen. In de Omme
landen en Drenthe waren verhoudingen, die hiermee vergeleken kunnen 
worden. De dorpen van West-Friesland kregen in de vijftiende eeuw 
dezelfde rechten als de steden en werden één familie van vrije gemeenten, 
die vergeleken kunnen worden met de communes rurales in Frankrijk. 

];)e gemeentelijke vrijheid is een Middeleeuws verschijnsel van inter
nationale strekking, voorzover die laatste term in de Middeleeuwen past. 
"The Parliament of England bas its roots in the humbie village meeting". 
Vandaar, dat het Engelse Lagerhuis nog altijd de naam draagt van The 
House of Commons. 

Sommige ouderen onder ons hebben nog De Roos van Dekama ge
lezen. Zij herinneren zich, dat BEAUMONT daarin optreedt als de vol
maakte ridder en dat CLAES GERRITS, de stadsschrijver van Haarlem, een 
belachelijk manneke is, die tenslotte in Staveren wordt opgehangen. 

Maar het geslacht der burgers kreeg spoedig meer betekenis dan dat 
van de ridders en in de vergadering van de Staten van Holland stond het 
in de eeuwen der Republiek 18 tegen 1. Tijdens de Republiek was de 
stedelijke en gemeentelijke vrijheid sterk ontwikkeld en vol variatie; 
alleen de heerlijke rechten waren in sommige streken ten plattelande een 
factor van andere strekking. Overal ontbrak de scheiding tussen de drie 
machten, wetgeving en bestuur en rechtspraak waren dikwijls geheel of 
gedeeltelijk in handen van dezelfde personen en organisaties. "Selbst
regierung in enggezogenen Kreisen" is volgens een Oostenrijks rechts
historicus het voornaamste kenmerk van de politieke ontwikkeling naar 
vrijheid voor het gehele West-Europa; 

En ALEXIS DE TOQUEVILLE schreef in 1835: "Sans institutions com
munales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle 
n' a pa.s l' esprit de la liberté". . 

Natuurlijk was en is dit communalisme niet de vlekkeloze verbinding 
tussen vrijheid en orde. Ook hier was veel willekeur en die wordt in de 
enge grenzen licht hatelijker van aard dan elders. Zelfs het ius de non 
evocando was op sommige momenten meer een bescherming van den 
partijdigen rechter dan van de burgerij. 

Maar ondanks alles bleef de bekende oud-Engelse spreuk haar waarde 
behouden: Better self-governed than weU governed. 

Zo was er en vaak ook tierde er een bont veldgewas van communali
teiten, waartussen de mogelijkheid van concurrentiestrijd in velerlei vor
men, maar ook de mogelijkheid van federatieve samenwerking volop aan
wezig was. 

De Franse revolutie vindt dat veldgewas onverdragelijk. Het ratio
nalisme ergert zich aan de "systeemloosheid"; de leer van de volks
souvereiniteit vraagt een "één en ondeelbare republiek". 

Wij herinneren ons, hoe KUYPEIt liet Franse revolutionnaire systeem 
heeft getekend: 

"Zoo had men dus eerst een stuk aardbol, versneed dat bolle erf in 
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"" "afdeelingen" (Departementen); deelde die afdeelingen nogmaals in "onder-
deelen" (Communes) en splitste dan ook die onderdeelen nog soms in "af
rondingen" (arrondissementen), zich daarbij natuurlijk het recht voor
behoudend, om morgen desnoods die indeeling weer af te schaffen, of wel 
anders te doen uitvallen, of ook nog verder voort te zetten, al naar gelang 
de lasthebber van de meerderheid der individuën het mocht willen. 

Het eenige, waarop men bij die indeeling dan nog soms lette, was een 
hooge bergrug of een breede rivier. Want nu er toch ergens grenslijnen 
moesten vallen, vond men voor de controle der ambtenaars die berg- en 
waterlijnen het geschiktst. 

In dit stelsel heeft de indeeling van een land dus geen andere oorzaak, 
dan dat het land te groot is, om op eens, zooals het daar ligt, naar behooren 
geadministreerd te worden. Was er een geslacht ambtenaren te vinden 
geweest, dat met reusachtig talent het geheel ineens op orde had kunnen 
houden, dan zou dit verre de voorkeur hebben verdiend. Maar nu dat 
slag wonder-ambtenaren niet bestond, moest men, naar het "verdeel en 
heersch", het land wel "klein maken" om er heer in te blijven en splitste 
het dus in zoo groote deelen en zoo kleine brokstukken, als gevoegelijk 
door eenzelfde stel ambtenaren kon verzorgd worden". 

Wie dit citaat teveel journalistieke propaganda vindt, moet op de prac
tijk letten. De Franse gemeenten zijn sedert 1884 weer bevoegd, een ge
meenteraad te kiezen, die op zijn beurt een maire benoemt. Maar alle 
besluiten van enige betekenis moeten eerst door de préfect worden goed-

. gekeurd en dit geldt met name van de besluiten, waaraan financiële con
sequenties verbonden zijn. De discretionnaire bevoegdheid van dezen hogen 
ambtenaar, gevolmachtigde van het centrale gezag, is daarbij practisch 
onbeperkt. Hij mag elk besluit toetsen op zijn doelmatigheid. Het gevolg 
laat zich denken. De gemeenteraden beschouwen zichzelf als uitvoerend 
orgaan van den préfect en laten voor het gemak en de goede. orde hun 
budget vooraf door diens bureau-ambtenaren uitwerken. Daarom consta
teerde JÉZE dan ook, dat de democratische Republiek een mechanisme 
in stand heeft gehouden, dat door NAPOLEON I als mechanisme van de 
dictatuur was ingesteld en hij meent, dat er van een werkelijk zelfbestuur 
in Frankrijk nooit sprake zal kunnen zijn, zolang de praefecten hun 
tegenwoordige positie behouden. 

Vóór 1795 ten onzent het bonte veldgewas; daarna begint de strijd 
met de Franse doctrine en practijk. De slinger gaat heen en weer: 1798 
maakt van de gemeenten zuiver administratieve organen van de één en 
ondeelbare republiek, maar in 1801 komt reeds de reactie. 

NAPOLEON voert hier het Franse systeem in met zijn maires en alle 
departementen worden opnieuw in gemeenten verdeeld. Na 1815 heeft 
alleen het platteland van Groningen ze practisch behouden, terwijl Fries
land onmiddellijk de oude grietenijen herstelde, zodra de Fransen de 
benen hadden genomen. Overigens is er in heel het land een streven, een 
soort compromis te vinden, wat gemeentegrenzen betreft zowel als be
stuursvorm, een compromis, tussen wat historisch is gegroeid en wat de 
nieuwe tijd en de nieuwe doctrine scheen te eisen. 

Wat de grenzen betreft kan men het nalezen in het derde deel van 
ÛPPENHEIM. 
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De erfenis van NAPOLEON raakten we niet helemaal weer kwijt. Trouwens, 
NAPOLEON'S gemeentewet van 17 Februari 1800 heeft een groten invloed 
gehad in de verschillende landen. In de 1ge eeuw - aldus MUNRo, The 
Govemment of European cities - zijn de nationale regeringsvormen in 
de verschillende landen gericht naar het Engelse, en de locale besturen 
naar het Franse voorbeeld. De beginselen van de napoleontische wet 
hebben "sterken invloed uitgeoefend" in Italië, België, Spanje, Grieken
land, Japan, de Zuid-Amerikaanse staten en ... "via België zeer in het 
bijzonder ook in ons land". Met name de volkomen gelijkschakeling tussen 
het bestuur van stad en platteland is een kenmerk van de napoleontische 
wetgeving. Zij kent, op één uitzondering na, alleen Municipalités. 

De autonomie der gemeenten wortelt in de Middeleeuwen. En de ge
meentewet van 1851 is allerminst uit de lucht komen vallen. 

Vóór 1851 waren er evenwel in Nederland afzonderlijke reglementen 
(geen wetten dus 1) voor het bestuur der stad (1824) en op het bestuur 
ten plattelande (1825). 

Het bestuur ener stad is samengesteld uit een burgemeester, wethou
ders en een raad. De leden van den raad worden gekozen door een kies
college en dit weer door de stemgerechtigde burgers der stad. Het kies
college heeft de leden van het stedelijk bestuur te kiezen uit "de vroedste 
en gegoedste ingezetenen". Deze leden zitten voor hun leven. De Koning 
benoemt den burgemeester en de wethouders uit den raad voor een 
periode van zes jaren. 

Ten plattelande is het gemeentelijk bestuur samengesteld uit een burge
meester; twee assessoren en een gemeenteraad. De raad, de burgemeester 
en de assessoren daaronder gerekend, bestaat uit zeven of negen leden. 
De Koning benoemt den burgemeester, die door die benoeming lid wordt 
van den raad. De Provinciale Staten benoemen de overige leden van den 
raad en de Commissaris des Konings benoemt assessoren uit de raadsleden. 
Alle raadsleden, dus ook de burgemeester en assessoren, treden periodiek 
af om de zes jaar. 

"Slordige proefopstellen" heeft THoRBEcKE deze reglementen genoemd 
en niet ten onrechte. De formulering is gebrekkig. Verder is het duidelijk, 
dat van enigen invloed van de burgerij niet of nauwelijks sprake is. In ver
schillende gevallen is het oligarchisch karakter nog sterker dan vóór 1795. 

De positie van den burgemeester is van geheel aJ:?deren aard dan in 
de wet van 1851. De autonomie staat op den voorgrond. Van zaken van 
zelfbestuur wordt slechts in het voorbijgaan gerept. 

Deze reglementen waren uit den aard der zaak ook geldig in de Zuide
lijke provinciën en bleven na de Afscheiding van 1830 aldaar nog zes jaar 
van kracht. Toen werden zij in België vervangen door een nieuwe ge
meentewet, waarin trekken van de reglementen van 1824 en 1825 terug 
te vinden zijn, maar ook elementen, die uit de Franse wet van 1800 
stammen. ~ 

Toen DE KEMPENAER in 1849 in Nederland een ontwerp-gemeentewet 
indiende, was de overeenkomst van dit ontwerp met de Belgische wet 
zowel wat den bouw van de gehele wet als wat verschillende speciale 
regelingen betreft, opvallend duidelijk. En toen THORBECKE dit ontwerp 
in 1851 door een nieuw verving, droeg dat nieuwe ontwerp weer duidelijk 
op verschillende punten het karakter van een omwerking van dat van 
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D TT_ • "'" ~. E ~MPENAER. ZO IS het mogelIjk een stamboom van onze gemeentewet 
op te stellen. . 

Ik heb zo straks een beroep gedaan op hen, die vroeger de Roos van 
Dekama hebben gelezen. Zij kennen natuurlijk ook de werken van WALTER 
SCOTT. Nu is er eens een Duitser geweest, die voor zijn dissertatie de 
romans van WALTER SCOTT heeft nageplozen, ieder motief, iedere figuur, 
iedere romantische situatie apart heeft gezet en heeft nagegaan, waar dit 
alles al eerder wordt gevonden. Wie dit boek heeft gelezen, gaat een 
ogenblik denken, dat WALTER SCOTT de erbarmelijkste compilator is, die 
ooit onder de kunstenaars is geteld geworden. 

Dezelfde vergissing is ten opzichte van THORBECKE en zijn gemeentewet 
ook slechts voor een ogenblik mogelijk. Maar wie de wet kent, wie er 
mee is opgegroeid, die zal, zo vaak hij de zogenaamde voorbeelden leest, 
te sterker beseffen, dat het werk van THORBECKE door zijn duidelijkheid, 
zijn zuiverheid van formulering, zijn architectuur èn zijn aandacht voor 
het détail, juist bij die voorbeelden vergeleken, een meesterstuk van 
legislatieve werkzaamheid mag worden genoemd. Als Mr KAN ons niet 
had geprikkeld door zijn dithyramben, hadden wij misschien al eerder 
gelegenheid gevonden, dit te zeggen. 

Terecht heeft VAN POELJE opgemerkt, dat het eigen werk van THOR
BECKE het duidelijkst uitkomt en voor de toekomst meteen het vrucht
baarst is geweest in Titel VI van de tweede Afdeling, het gewichtigste 
stuk over de gemeentefinanciën. 

Zullen we nu de discussie met Mr KAN als gesloten beschouwen? Toch 
niet. 

Er zit in zijn lofzang nog een element, dat onaanvaardbaar is. De oud
minister vindt het ongepast, wanneer men zou pogen, de gemeentewet· 
aan een fundamentele herziening te onderwerpen. Alleen de kwast met 
vernis is geoorloofd. 

Dat is op zichzelf al verkeerd. Een wet is wat anders dan een monu
ment. Een monument wordt eerbiedwaardiger en nadert meer de on
schendbaarheid alleen door het klimmen der jaren. Een wet mag slechts 
in beperkte mate achter het leven aankomen en het leven verandert snel 
en ook fundamenteel. 

Maar er komt nog iets bij, dat ons in het bijzonder raakt. Wanneer 
ik informeer, of men de Roos van Dekama of Ivanhoe heeft gelezen, dan 
mag men glimlachen om die vraag. Maar als ik vraag, in hoeverre wij 
ons hebben verdiept in de critiek van GROEN op THORBECKE'S grondwet 
en zijn organieke wetten, met name de provinciale wet en de gemeentewet, 
dan hebben wij niet het recht om te glimlachen. GROEN heeft duidelijk 
de liberale tendenzen in het werk van THORBECKE onderkend, en daardoor 
zijn tegenstander recht gedaan. De wetten van THORBECKE zijn niet uit 
de lucht komen vallen, maar zij zijn ook geen natuurverschijnselen. Zij 
zijn concepties van een man, die principieel werkte en dacht. En wij willen 
THORBECKE, wat zijn karakter en beginselvastheid betreft, eren, door zijn 
wetgeving liberaal te noemen. Zijn werk dateert uit den bloeitijd van het 
liberalisme en die bloeitijd is nu voorbij. Wij althans mogen ons herinneren 
het woord van GROEN: 

"Zij, die deze wet (de gemeentewet van 1851) voordragen of onver
anderd aannemen, mogen spreken van vrijzinnigheid, ja, maar niet van 
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vrijheid; van een liberale, maar niet van een N ederlandsche nationale 
politiek. Wilt gij dat ik beproeve de strekking der wet in weinige 
woorden te schetsen? Door dergelijke wet worden geen autonomen, maar 
automaten, door deze wet, plaatselijke automaten en centrale autocraten 
gevormd". 

Wie de jaarvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse ge
meenten van den laatsten tijd kent, herinnert zich de redevoeringen, ter 
opening van die vergaderingen de laatste jaren gehouden. Er is reden, 
deze vraag te stellen: wanneer men zulk een openingsrede zou willen 
noemen een preek zonder tekst, zou dan het laatste citaat van GROEN 

uit 1851 niet alsnog als tekst kunnen dienen? 
Het grote bezwaar van GROEN is altijd geweest, dat in de liberale op

vattingen de waarachtige eerbied voor het eigen recht, het originaire recht 
van/de provinciën en de gemeenten ontbrak en dat als het er dus op aan
kwam, de autonomie bij het liberalisme toch niet veilig was. 

Het positivisme van vele juristen leidt hen er toe, of laat ik liever zeg
gen, verleidt hen om ook hier bij de wettelijke omschrijvingen en voor
schriften te beginnen en schijnt hen al te veel te beletten, door te stoten 

. naar wat daar achter ligt. In elk geval heeft GROEN er recht op, in 1951 
weer gehoord te worden en misschien zou de redactie van Antirevolutio
naire Staatkunde het initiatief kunnen nemen tot een studie over "GROEN 

en de gemeentewet van THORBECKE". Natuurlijk komt daar ook de vraag 
aan de orde, of GROEN THORBECKE recht heeft gedaan, of THORBECKE niet 
sterker en beter heeft gewerkt voor de gemeentelijke autonomie, dan 
GROEN in zijn scherpe formulering mogelijk achtte. 

De gemeentewet moge dan alleen maar opnieuw gevernist zijn, de ge
meente heeft in den loop der jaren wel een totaal ander gezicht gekregen. 
Er is weinig op te noemen, waar zij niet voor zorgt. De overgang van 
locaal bestuur naar social service werd reeds genoemd. In den laatsten 
tijd komt daar bij een actieve cultuurpolitiek. De gemeente is hiermede 
geraakt in de merkwaardige en bedenkelijke ontwikkeling, waarbij het 
loon in geld op een minimum wordt gehouden en de maTge voor den 
best geschoolden man maar weinig betekent boven het basisloon van den 
volstrekt ongeschoolden man; waarbij het loon almeer wordt berekend 
naar de dagelijkse kosten, het brood, de brandstof, de huishuur en de 
kleding, en wat daarboven is, voorwerp wordt van aparte voorzieningen. 
Ziekte, beyalling, kindervreugde, sport, muziek, kortom alles, wat het 
leven moeilijk maakt of wat vreugde sclJ.enkt, daar zal apart voor worden 
gezorgd en het is onontkoombaar, zodra de lonen naar de elementaire 
posten in het huishoudboekje worden gereguleerd. 

Zo is de gemeente in de laatste jaren voortdurend bezig, nog méér te 
doen. 

En aan den anderen kant wordt zij van een deel van haar taak ont
heven, of zij mag die alleen nog maar uitvoeren onder gecentraliseerde 
deskundige controle. De organisatie van politie en brandweer lijdt nog 
steeds aan de onzekerheid en de verwarring, geschapen tijdens de be
zetting. Men schijnt te menen, dat het met de brandweer nooit weer in 
orde komt, tenzij de centrale organen zorgen voor deskundige inspecteurs, 
vermoedelijk met sterren en balken op de kraag. De deskundige voor
lithting, die zij schijnen te moeten geven, is overbodig, omdat de ge-
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"" r.le meenten zelf in onderlinge samenwerking reeds het orgaan hebben ge-
ge schapen, dat hiervoor zorgen kan. 
ar Maar juist op die gebieden, waar de gemeente van ouds haar taak 
rm heeft gevonden, wordt het bureaucratische en centraliserende ingrijpen 

al sterker en hinderlijker. 
:e- Op breder terrein dan dit alleen kan men zeggen, dat de gemeenten 
er veelszins per circulaire worden geregeerd. Door circulaires uit Den Haag. 
n, Ook door circulaires, die van het Provinciehuis komen, ingevolge aan-
en wijzingen, die daar zijn ontvangen. 
B:N Sommigen denken onwillekeurig aan hun oude leerboeken. Nooit kon 

iemand enig examen doen op het gebied van de gemeente-administratie, 
p- of hij moest eerst volgens de regels van de kunst kunnen uiteenzetten, 
ht wat het verschil is tussen autonomie en zelfbestuur. Maar alles wat daar-
n- over' in de boeken staat, schijnt niet meer te kloppen op de feiten. Er is 

ook hier verflauwing der grenzen. En al sterker komt de vraag naar. 
g- voren, of die klassieke onderscheiding tussen autonomie en zelfbestuur 
Ir- nog wel te handhaven is, of zij niet door de feiten is achterhaald, of er 
en niet een ontwikkeling is enerzijds en een denaturering andererzijds, waar-
51 door dit alles, dat zo klassiek scheen en zo onaantastbaar" toch blijkt tot 
0- een bepaalden tijd te behoren en uit een nu verouderde doctriRe voort te 
gN vloeien? Ja, als dat zo ware, dan zijn wij practisch en theoretisch bezig, 
:I.g te woelen in de fundamenten van de wet, die langen tijd alleen maar als 
iet monumentaal werd geprezen. 
Ul Hoe meer wij over deze vraagstukken nadenken, hoe meer het duidelijk 

wordt, dat wij van de benauwende practijk moeten doorstoten naar de 
'e- achtergronden. Hoe meer het ook noodzakelijk is, de algemene, de inter;.. 
,D. nationale tendenzen te zien. 
Ul "Die Umkehrung des Aufbaus der Ordnungen aus einem Aufbau von 
en unten in die Gestaltung von oben herab ist das eine, gros~e, alles andere 
de Unrecht überschattende und aus sich erzeugende Unrecht der Neuzeit", 
!et schreef Emit Brunner in 1943. En na de nederlaag van het fascisme blijft 
en dat woord actuee1. 
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Waar blijven de Antirevolutionairen, die zich op deze vraagstukken 
werpen, die decentralisatie en federalisme principieel en practisch bezien 
in deze nieuwe wereld, waar de democratie schijn dreigt te worden? Het 
is de hoogste tijd. 

Daarbij komen natuurlijk aan de orde nieuwe vormen van decentrali
satie, onderscheiding tussen grote en kleine gemeenten, tussen stad en 
platteland. . 

"Voor alle Gemeenten moest één wijze van bestuur gelden. Amsterdam 
of Ameland, Rotterdam in Holland of Rottevalle in Friesland, het moest 
al op eenzelfde leest geschoeid worden. De Bureaucratie moest ook op 
het platteland ingevoerd, waardoor de dorpsbewoners voor zelfbestuur 
onbekwaam werden en jonge menschen uit onze steden moesten komen, 
om als burgemeester en gemeente-secretaris onzen boeren de zegeningen 
van de nieuwe bestuurswijs deelachtig te maken. En daar men voor zulk 
een administratieven toestel toch een gemeente van eenigen omvang moest 
hebben, werden met één pennestreek vaak een tal van dorpen, soms van 
zeer uiteenlopende maatschappelijke gesteldheid, tot ééne gemeente ver
eenigd." 

/ 
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Dit is van KUYPER; hij schreef het in "De Standaard" van 6 October 
1873. Daarbij komen verder aan de orde de vraagstukken van doel
corporaties tussen gemeenten, van locale decentralisatie binnen. het kader 
van de grote gemeenten. Hoe meer wij er ons in verdiepen, hoe meer 
de problemen zich opstapelen. De Antirevolutionairen mogen tijdig be
denken, dat zij het van ouds zijn geweest, die principieel verzet hebben 
aangetekend tegen de centralisatie en de gelijkschakeling en dat zij het 
recht en den plicht hebben, op dit punt een eigen ,woord te spreken. Een _ 
woord, waarbij de vraagstukken internationaal worden benaderd en de 
voorstellen principieel worden gefundeerd en sociologisch veràntwoord, 
waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid worden versterkt en waarbij 
niet het minst gezocht wordt naar aansluiting bij onze nationale tradities. 
Want dit is bittere ernst: de democratie dreigt schijn te worden. De volks
invloed vermindert tot periodieke plebiscieten, waarvan de uitslag voor 
90 % te voren vaststaat. 

En nu komen wij weer bij THORBECKE terecht. In zijn "Aanteekening 
op de grondwet" heeft hij immers geschreven in 1839: "zonder een be
drijvig locaal en provinciaal burgerrecht mist de werking van het Staats
burgerrecht haar grondslag." En in het verslag van de Staatscommissie 
van 17 Maart 1848 - de Staatscommissie van THORBECKE - staat: 
"Intusschen moet staatsburgerschap bij een werkzaam plaatselijk burger
schap beginnen". 

Zo is het, zo is' het meer dan ooit. Wanneer het volk niet meeleeft met 
het plaatselijk bestuur, geen verantwoordelijkheid meer dragen wil, dan 
ontwortelt dat plaatselijk bestuur en de bureaucratie maakt er zich vol
ledig meester van. Dan gaat het den weg van alles, wat door het volk in 
den steek wordt gelaten, het wordt ten volle een prooi van ambtenaren en 
beroepspolitici. 

Niet voor niets draagt de merkwaardige studie van den Zwitser AooLF 
GASSER uit 1943 den titel Gemeindefreiheit als Rettung Europas. 

Maar als THORBECKE spreekt van het werkzaam plaatselijk burger
schap, dan denkt hij ook hier aan Le Pays legal, een denkbeeldige natie 
naast en in het volk. In 1872 waren in Amsterdam 6910 kiezers voor den 
gemeenteraad, in Rotterdam 3516, in Den Haag 3219 en in Delft 867. 
En het burgerschap was niet zeer werkzaam. Het blijkt uit de opkomst 
bij de stembus. Zolang de A.R. zich bij de gemeenteraadsverkiezingen 
niet of weinig lieten gelden, was de opkomst ter stembus uitermate gering. 
Eerst toen de gemeenteraadsverkiezing een politieke strijd werd, kwam 
zij meer in het licht der belangstelling te staan. 

In Engeland hebben we hetzelfde verschijnsel gehad. 
Voor den jongsten oorlog kwam er in sommige gemeenten niet meer 

dan 8 % der kiezers ter stembus, als het een gemeenteraadsverkiezing 
betrof, en na den oorlog, nu de verkiezingen een meer politiek karakter 
dragen en enigszins als politieke thermometer worden beschouwd, is de 
opkomst nog zelden boven de 50 %. Hoe zou het in ons land zijn, als 
er geen opkomstplicht was en de gemeenteraadsverkiezingen niet werden 
behandeld als een politieke krachtmeting in jaren zonder kamerverkie
zingen? 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen spelen gemeentezaken nauwelijks een 
rol. Dit is verontrustend. Want daardoor is de gemeenteraadsverkiezing 
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niets anders dan een ~aljonsoefening, omdat de oefening Crescendo (de 
Kamerverkiezingen) in sommige jaren moet uitvallen. En dat betekent, dat 
de gemeenteraadsverkiezingen slechts schijnbaar met de gemeentepolitiek, 
en dus met het werkzaam plaatselijk burgerschap te maken hebben. 

In 1881 heeft Dr KUYPER herhaaldelijk bepleit, dat men bij de verkie
zingen voor de Staten en Raden de politiek buiten zou laten. K YUPER had 
in dat jaar herhaaldelijk verklaard: Bij de Kamerverkiezingen stemmen 
wij niet op de Roomsen en als zij op onze candidaten stemmen, doen zij 
dat in hun eigen belang en zijn wij hun deswege geen dank verschuldigd. 

Maar tegelijkertijd beval hij zijn vrienden aan, om bij herstemming 
voor de Provinciale Staten in Delft te stemmen op de R.K. candidaat 
VAN DER KUN. 

Op 30 Mei 1881 schreef hij: 
"Onze vrienden zullen wel doen, met bij de herstemming den heer VAN 

DER KUN te steunen. We zouden zelfs zeggen, men had het niet eens op 
herstemming moeten laten aankomen. Noch voor de Gemeenteraden, 
noch voor de Provinciale Staten is het stelsel van eigen candidaturen zoo 
aanbevelenswaard. Alleen voor de Tweede Kamer is dit systeem geboden 

. en aannemelijk. Dat in schier alle provinciën de liberalisten het hooge,zoo 
niet het eenige woord hebben, ligt alleen daaraan, dat men op de verkie
zingen voor de provinciën overbrengt, wat alleen zin heeft voor de ver
kiezingen in het land. 

Eigenlijk moesten er niet eens candidaten gesteld worden door een 
antirevolutionaire kiesvereeniging, of Roomsche of Radicale. Men moest 
gemengde kiesvereenigingen apart voor dit doel hebben, die geen ander 
dan een practisch program hadden en uitsluitend met het oog op dat 
program hun candidaten aanbevalen." 

En op 3 Juni van hetzelfde jaar schreef hij: 
"Ons stelsel toch is: politiek alleen in de Staten-Generaal en dus niet 

in de Gemeenteraden, noch ook bij de stembus voor de Staten-Provinciaal." 
Op 8 Juni nog eens: 
"Voor Gemeenteraden en Staten-Provinciaal hebben we steeds·de in

menging van politieke geschillen ontraden. Voor de Staten-Generaal 
daarentegen elke andere dan politieke keuze steeds beslist bestreden." 

Men lette op dit herhaalde "steeds". 
Er is hier ook bij KUYPER een evolutie geweest. Hij heeft later wel 

begrepen, dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen het beginsel een be
slissenden rol speelt en moet spelen. Maar hier zit toch iets in, dat tot 
nadere discussie noopt. Daarbij moet men nooit uit het oog verliezen, dat 
de Staten-Generaal een volksvertegenwoordiging zijn, maar de gemeente
raad niet. De gemeenteraad staat aan het hoofd der gemeente, hij is een 
bestuurscollege. Dat diende in elk geval meer in het oog te worden ge
houden. Tegenwoordig is er een vreemde tegenstelling tussen de wet en 
de praktijk. Krachtens de wet bestuurt de raad; in de praktijk is het 
dagelijks bestuur het college, dat als een plaatselijk ministerie optreedt, 
en de gemeenteraad is het gemeentelijk parlement. Maar machteloos in 
de tweede macht. Want het college verdisconteert in zijn voorstellen al 
den inhoud van circulaires en richtlijnen en de raad houdt naar aanleiding 
van de voorstellen, waaraan niet te ontkomen of te veranderen valt, een 
politiek debat. 

\ 
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De machteloosheid van den raad en de tanende belangstelling van de 
kiezers wordt bovendien bevorderd door de groeiende macht der bureau
cratie. Ook dit is een internationaal verschijnsel. Lord HEwART schreef 
met toepassing op Engelse toestanden over "Tbe new Despotism", d. w. z. 
de bureaucratie, die "kruipt over Engeland". En wij moeten het gevaar 
onder de ogen zien, waarop MARITAlN wees in zijn geschrift "A travers 
Ie désastre" (1941) waar hij constateert, dat de kiezer lastige verantwoor
delijkheden afwentelt op de politici, van hen kleine successen weet te be
halen, het hart nu en dan lucht geeft door smadende critiek, en ze verder 
met een soort ironische toegeeflijkheid hun gang laat gaan. De kiezers, 
aldus MARlTAlN, hebben de gekozenen geëerd, ontzien, verdragen, totdat 
zij hen zat zijn geworden. . 

Zijn er bij ons geen symptomen, die wijzen in dezelfde richting? 
En zulk een ontwikkeling is gevaarlijker dan ooit. Zij kan met grote 

snelheid leiden naar een catastrophe. Het is tijd, de alarmklok te, luiden. 
Wij moeten aan het werk. Ook de Anti-Revolutionairen, zij allereerst 
moeten aan het werk. 

Zij moeten de schouders zetten onder het grote werk, dat wacht: dat 
wacht, omdat het volstrekt noodzakelijk is: een grondige vernieuwing 
van ons gemeentelijk bestuur, een losrukken van· dat bestuur uit ver
ouderde en al te schematische vormen, een forse greep naar ruimte, vrij
heid, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid. Ik vraag van de A.R. 
richting radicalisme en moed, want zij heeft het recht, om hier voorop 
te gaan. Ik vraag van haar niet minder studie en bezinning; zij heeft 
daarvoor de bronnen. Ik vraag van de A.R. gemeentebestuurders, dat zij 
hun taak zullen volbrengen in het prikkelende en waarschuwende besef, 
dat de vrijheid en dus de toekomst van ons volk nog dagelijks op het 
spel staat in deze geteisterde en vaak stuurloze wereld, waarin de massa 
bestaat uit eenzamen en teleurgestelden, waarin de specialisten vervallen 
tot eeniaamheid en twijfelzucht, waarin de machtigsten en de sterksten 
het afleggen tegen de dodelijke macht van het systeem en waarin al meer 
mensen hun eigen stem niet meer terugvinden in het gedruis der steden. 

Ik beperk mij tot het stellen van een diagnose en tot een aansporing 
om te zien en te handelen. Maar als wij niet beginnen, zullen wij nooit 
iets bereiken en als wij in de tenten blijven is de nederlaag zeker. 

Het volk van Nederland zal sterven, als het niet meer begeert dan zijn 
eigen verzorgers te kiezen. Dit volk zal kunnen leven, als het wil zijn 
en blijven een mondig volk. Dat is allereer.st een kwestie van geestelijke 
vernieuwing. 

DA COSTA hoopte in 1844 op een herleven 

voor dit weêr gespaarde volk I ! 
maar een leven niet van droomen, stout gegrepen uit de wolk, 
niet ontvoerd aan vreemde zeden als een nuttelooze roof, -
Neen! ontwikkeld uit den wortel van Geschiednis en Geloof! 
in zijn wezen, vrucht der tijden, - in zijn vorm, van dezen tijd I 

Dat betekent ook, op een ander, maar belangrijk niveau, zeer nood
zakelijk een werkzaam plaatselijk burgerschap. En - dus, in deze ver
anderde wereld, een gemeente,. die is van dezen tijd. 



fRA 

de 
au
'eef 
'.z. 
aar 
ers 
or
be
der 
~rs, 

dat 

ote 
,en. 
~rst 

dat 
ing 
'er-
rij
.. R. 
rop 
~eft 
zij 

sef, 
het 
.ssa 
llen 
ten 
leer 
len. 
ing 
)oit 

~;'jn 
djn 
Uke 

od-
rer-

SOCIAI"ISATIE VAN HET CREDIETWEZEN 201 

"-
SOCIALISATIE VAN HET· CREDIETWEZEN 

DOOR 

DR A. ZEEGERS 

, 
Bij de Staten-Generaal is een ontwerp van "Wet toezicht crediet

wezen" aanhangig gemaakt. Dit ontwerp komt niet onverwacht. Toen 
wij in October 1947 in dit blad een artikel wijdden aan de nationalisatie 
van de Nederlandse Bank, wezen wij er op, dat in lid 4 van art. 9 van de 
wet op deze nationalisatie de mogelijkheid geopend werd, dat de minister 
met een wèttelijke regeling der credietverlening zou komen. Dit is nu 
geschied. 

Hetgeen wij toen in den aanhef van onze beschouwing schreven, name
lijk, dat het karakter van dit blad, dat gewijd is aan de studie der anti
revolutionaire beginselen, de behandeling van ons onderwerp bepaalde en 
dat technische detailvragen derhalve buiten beschouwing moesten blijven, 
geldt ook thans. Maar dit in aanmerking genomen is er nog voldoende 
over dat een bespreking van het wetsontwerp uit principieel oogpunt de 
moeite waard maakt . 

Van de allervroegste periode af dat in Nederland banken optraden, 
dat was omstreeks 1600, is er gedurende enige honderden jaren nimmer 
toezicht van overheidswege op deze instellingen geweest., 

In 1932 kwam hierin enige verandering. Er hadden zich enige décon
fitures voorgedaan, die aan deze wijziging wel niet vreemd zullen zijn 
geweest: de MENDELssoHN-affaire, het faillissement van MARX & Co en 
de moeilijkheden, waarin de Rotterdamse' Bankvereniging en de Bank- . 
associatie waren geraakt. 

De nieuwe verhouding werd bepaald door een gentlemen's agreement, 
hetwelk inhield dat de banken zich verplichtten de Nederlandse Bank van 
de verstrekking van zeer grote credieten op de hoogte te stellen. Een zeer 
normale regeling overigens. De naleving van dit gentlemen's agreement 
heeft geen aanleiding tot klachten gegeven. De minister van Financiën 
heeft dit in 1947 in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp 
tot nationalisatie van de Nederlandse Bank uitdrukkelijk erkend. 

Tijdens de bezetting werd overheidscontrole op het credietwezen in
gevoerd. Dit was van geringe betekenis, mede door de inflationalistische 
politiek der bezetters, tengevolge waarvl).n er zoveel geld in circulatie was, 
dat het credietvraagstuk practisch geen rol speelde. 

Na de bevrijding kwam er weer een gentlemen's agreement. 
Daarnaast bood de geldzuivering, die veel meer beoogde dan alleen 

maar het geld te zuiveren de mogelijkheid van een hoogst willekeurige, 
zeer vérgaande controle van overheidswege op de credietverlening. Voor 
credieten boven de f 50.000,- had men de toestemming van de N.B. 
-nodig. Nadat deze bank in 1948 genationaliseerd was, was er dus staats
controle op de credietverlening. 

In verband met het feit, dat de geldzuiveringsmaatregelen in November 
1950 afliepen, werd begin December 1950 een nieuwe regeling bekend 
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gemaakt, die de voorwaarden bevatte, waaronder de credietbanken crediet 
mochten verschaffen. De inhoud van deze regeling is hier van minder 
belang. Het gaat er maar om, dat op dit ogenblik de credietverlening niet 
vrij is en het wetsontwerp Toezicht Credietwezen naar het oordeel van 
den minister in de plaats van de huidige regeling zal moeten treden. 

Wat beoogt het wetsontwerp? Waarom moet er credietcontrole komen? 
De minister noemt tweeërlei doel. Hij wil de credietcontrole als middel 

om conjunctuurpolitiek te voeren en bovendien ter bescherming van de 
belangen dergenen, die hun gelden aan de banken toevertrouwden. 

Wat het eerste doel, de conjunctuurpolitiek aangaat, wijst de minister 
op het feit, dat de credietbanken in staat zijn de geldhoeveelheid te ver
groten. Dit is inderdaad zo. Immers, wanneer A bij de X-bank een bedrag 
op rekening deponeert en daarbij overeenkomt, dat hij dit bedrag des
gewenst onmiddellijk kan opnemen, en de X-bank verleent voor hetzelfde 
bedrag crediet aan B, bestaat de kans, dat de geldhoeveelheid verdubbelt. 
Dit is namelijk het geval als de X-bank bij opneming van het geld door 
den deposant het benodigde geld moet vinden bij de Nederlandse Bank. 

Hiertegen - nl. dat de Nederlandse Bank het geld uitleent - bestaat 
geen bezwaar, tl,lits de credietbank er zorg voor draagt, dat als de credi
teuren gelden bij haar wegtrekken, zij er zich van tevoren van vergewist 
heeft, dat de Nederlandse Bank bereid is, de credieten, die ze heeft ver
leend, te financieren. Daarbij dient dan de Nederlandse Bank als voor
waarde te stellen, dat de gelden gestoken worden in een gezonde zaak. 
Deze eis is den laatsten tijd niet gesteld, getuige de credieten, die de Her
stelbank aan het particuliere bedrijfsleven heeft gegeven. 

Wat nu de conjunctuurpolitiek in het algemeen betreft zij er op ge
wezen, dat de invloed van de particuliere banken op de geldhoeveelheid 
zeer klein is. De omvang der circulatie wordt voor het overgrote deel 
door de Overheid zelf bepaald. De enorme omvang dien de geldhoeveelheid 
heeft aangenomen, anders en duidelijker gezegd: de te onzent heersende 
verkapte inflatie, is vóór alles het werk van de Overheid zelf, die zich 
geroepen acht de banken te controleren op een punt, waar zij zelf zozeer 
scheef gaat. De cijfers wijzen uit, dat de particuliere credieten, die de 
banken hebben verleend, maar een zeer klein percentage uitmaken van 
de credieten verleend aan de Overheid. Wanneer de Memorie van Toe
lichting dan ook spreekt van "de grote rol, die de particuliere banken 
spelen in het economisch bestel", is dit, wanneer men daarvan aftrekt al 
_ hetgeen de banken in opdracht van den staat doen en zich dus beperkt 
tot de zelfstandige bankpolitiek, wel sterk overdreven. 

Men kan zich tweeërlei credietregeling indenken. In de eerste plaats 
een credietregeling, hierin bestaande dat de Nederlandse Bank zich niet 
bereid verklaart, de particuliere bank, die crediet verleent, eventueel bij 
te springen, door wissels in herdisconto te nemen. Niemand zal het goed 
recht daartoe van de Nederlandse Bank ontkennen. 

Er is echter ook een credietregeling denkbaar, waarbij de Nederlandse 
Bank aan de particuliere banken eenvoudig verbiedt, met eigen geld 
crediet te verlenen. Bij zulk een regeling wordt dus aan de particuliere 
banken het beschikkingsrecht over eigen geld ontnomen. Het is duidelijk 
dat in dit tweede geval de zaken heel anders staan dan in het eerste. Hier 
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is niets meer of mi~er in geding dan de vraag of de banken nog de 
bevoegdheid hebben met eigen geld crediet te verlenen dan wel of zij 
daar geen beschikkingsrecht meer over hebben. 

Bij dit alles komt, dat wij ten aanzien van de mogelijkheid conjunctuur
politiek te voeren en ten aanzien van de credietcontrole als middel daartoe 
zeer sceptisch gestemd zijn. Wij hebben in dit opzicht een recente ervaring 
opgedaan, die juist min of meer op dit terrein ligt. Wij bedoelen de ver
onderstelling en de daarop gebaseerde speculatie van KEYNES en zijn 
volgelingen, die na den oorlog deflatie verwachtten en ter compensatie 
daarvan een politiek van getemperde inflatie wilden voeren en gevoerd 
hebben, waarvan met name ons land, dat de zwakste valuta van Europa 
heeft, de noodlottige gevolgen ondervonden heeft en nog ondervinden zal. 
Met deze speculatie hebben de planeconon;ten, zoals een gezaghebbend 
econoom onlangs opmerkte, zich gedragen als iemand, die in een Pool
uitrusting op een tropen-expeditie gaat. Wij hebben grote waardering 
voor het researchwerk, dat het Planbureau verricht. Maar er kunnen 
zich allerlei totaal onvoorziene gevolgen voordoen (men denke aan den 
oorlog in Korea, een mislukte oogst of een epidemie) waardoor het plan 
niet meer klopt. Daarom blijve de verantwoordelijkheid bij het particuliere 
bedrijfsleven. Aan credietverlening worde uitsluiten<:l de eis der soliditeit 
gesteld; de conjunctuurpolitieke zijde blijve buiten beschouwing . 

Het is wellicht nuttig deze dingen in herinnering te brengen bij alle 
enthousiasme voor conjunctuurpolitiek, waaraan het wetsontwerp Toe
zicht Credietwezen ook min of meer ontsproten schijnt te zijn. Overigens 
kan in de conjunctuur op zijn hoogst een rechtsgrond voor quantitatieve 
credietcontrole, dat is controle op den omvang der credieten, gelegen zijn. 
Het wetsontwerp opent echter de mogelijkheid van qualitatieve controle, 
waarbij de Overheid aan het verlenen van credieten aan bepaalde crediet
nemers haar uitdrukkelijke toestemming moet verlenen. 

Het is duidelijk dat dit moet leiden tot een conjunctuurpolitiek, waar
bij elke objectieve maatstaf zoek is. 

Het tweede doel, dat volgens de Memorie van Toelichting met het 
wetsontwerp wordt beoogd, is, zoals wij reeds aangaven, de bescherming 
van degenen, die hun gelden aan de banken toevertrouwen. Dit is onge

I twijfeld een doelstelling, die nadere overweging vereist. Nu kan de Over
heid hier inderdaad wat ten goede doen. Maar daarbij rijzen toch enkele 
bezwaren, die eveneens ernstig overwogen moeten worden. 

In de eerste plaats zijn er de practische bezwaren, met name de kosten 
van het accountantsonderzoek, die de Vereniging voor de Effectenhandel, 
welke deze kwestie ook al meer dan eens heeft overwogen, er tot dusver 
van weerhielden maatregelen te nemen. 

In de tweede plaats wijzen wij op het feit, dat de Memorie van Toe
lichting zelf erkent, dat de controle niet afdoende kan zijn en de N eder
landse Bank, noch de Overheid enige verantwoordelijkheid kunnen aan
vaarden. 

Een derde overweging is deze, dat men bij de bestrijding van elke kwaal 
zich zal moeten afvragen of het geneesmiddel ook erger is dan de kwaal 
zelve. O. i. is dit op nader te noemen gronden hier inderdaad het geval. 

En als laatste punt noemen wij, dat men bij de probleemstelling, die 
ons wordt voorgelegd, het eigenlijke vraagstuk miskent. Want het pro-
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bleem is niet: hoe de geldaanbieders tegen de practijken der banken te 
beschermen. Déconfitures van banken blijven tenslotte betreurenswaar
dige uitzonderingen. Maar het probleem, dat allen raakt is: hoe zal de 
staat zelf eindelijk eens een verantwoorde financiële politiek gaan voeren? 
E;n men mag zich afvragen of. het een staat, die in dit opzicht zelf met 
een balk in het oog loopt, toekomt den splinter uit het oog der particuliere 
banken te halen en zo de aandacht vàn zichzelf af te leiden. Wij menen, 
dat de staat hieraan voorlopig nog niet toe is. 

. Naar 'men zegt is van BOLLAND afkomstig het woord: de opgegeven 
reden is niet de werkelijke reden. Op grond van de zwakke argumentatie 
van het wetsontwerp, dit toepassend op het onderhavige geval, vraagt 
men zich af wat nu het eigenlijke motief is, dat den minister noopt dit 
wetsontwerp in te dienen. 

Wij aarzelen geen ogenblik als onze overtuiging uit te spreken, dat het 
hier in wezen gaat om de socialisatie van het crediet. 

Wie zich moeite geeft het Socialisatierapport nog eens door te lezen, 
wordt getroffen door het feit, dat de opstellers allerlei "pijnloze", niet al 
te spectaculaire vormen van socialisatie over het hoofd hebben gezien. 

Wij denken aan de mogelijkheden, die de fiscale politiek en typisch 
socialistische ordeningsmaatregelen, welke het uiteindelijk doel hebben het 
gehele bedrijfsleven in handen van den staat te brengen, bieden. 

Wij denken ook aan de credietsocialisatie. Op dit punt komt het S ociali
satierapport niet verder dan een Postbank, een groots opgezette Rijks
postspaarbank, die tot een bankbedrijf zou moeten uitgroeien en invloed 
op de credietmarkt zou moeten verkrijgen. 

In het Plan van den Arbeid (1935) vinden wij meer. Daar lezen wij: 
"Daarnaast is nodig, dat een toezicht op de particuliere banken wordt 
ingesteld, hetwelk door de Centrale Bank wordt uitgeoefend. Dit toe
zicht dient, voorzover het het credietwezen betreft, te berusten op de vol
gende verplichtingen, aan de particuliere banken op te leggen: 

a. Verplichting tot het opgeven aan de Centrale Bank van alle ver
. leende credieten. 

b. Verplichting tot het vragen van toestemming aan de Centrale Bank 
voor het verlenen van credieten boven bepaalde, bij of krachtens de wet, 
vast te stellen 'normen aan eenzelfde debiteur, of aan ondérnemingen in 
eenzelfde bedrijfstak" 1). . 

Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen Prof. TINBERGEN enkele 
jaren tevoren (in 1933) geschreven had. Sprekend over de taak der Over
heid merkt hij op: "Op tweeërlei wijze kan deze (centrale bank) de 
credietverlening beïnvloeden, n.l. door de vaststelling van haar rentevoet 
en door het rechtstreeks rantsoeneren van credieten. Over de werkzaam
heid van deze middelen is het laatste woord nog niet gesproken. Met 
name is een vraag, hoe sterk de invloed zal zijn, die de centrale bank op 
de andere banken kan uitoefenen. Verder of deze invloed niet zo zwak 
is, dat alleen een vergaande controle van staatswege op het· bankwezen 
het doel kan bereiken. Deze laatste mening heeft voor den socialist veel 
aantrekkelijks. BovendJen denkt de sociaal-democratie zich bij dit alles 

1) À. w. blz. 92/93. 
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ook de centrale bank ~ handen van den staat en met grotere bevoegdheden 
voorzien dan thans, juist t. a. v. de directe credietverlening en dus ook: 
rantsoenering" 2). 

In Maart 1945 schreef Dr DREES in een illegaal tijdens de bezetting 
verschenen publicatie: "Gemeenschapsbedrijven zijn nodig op die punten, 
die in belangrijke mate het economisch leven beheersen of waar bij hand
having van het particuliere bedrijf een groot financiëel overwicht in de 
maatschappij komt te liggen (de circulatiebank, op den duur een belang
rijk deel van het bank-, crediet- en verzekeringsbedrijf, de energie
voorziening; het te centraliseren deel van het vervoerbedrijf; de grote 
monopolistische bedrijven, de zeer grote industriële bedrijven e. d.) 3). 
Dr B. VAN DEN TEMPEL heeft in zijn in 1946 verschenen boek, dat den 

treffenden titel Ordening als socialistische etappe draagt, zich opnieuw met 
dit vraagstuk bezig gehouden. Deze radicale socialist, die uitdrukkelijk 
aan het socialisatie-ideaal blijft vasthouden, vreest een doorkruising van 
de investeringspolitiek van de Overheid door de banken, ongeveer dezelfde 
woorden, die thans in de Memorie van Toelichting gebruikt worden. De 
. schrijver acht het wenselijk, dat'de Overheid zowel het bemiddeling ver
lenen bij emissies als het verstrekken van credieten aan de banken zoveel 
nodig ontneemt "teneinde hen te kunnen toewijzen aan een centrale in
vesteringsbank". En hij vervolgt: "Gedurende de jaren, dat in dit opzicht 
doortastende maatregelen nog niet doorvoerbaar blijken, zou winst worden 
behaald, indien deze arbeidsterreinen der banken althans zo nauw mogelijk 
zouden worden begrensd" 4). ' 

Dit is de rode draad die door het gehele huidige ontwerp heenloopt: 
credietcontrole door de particuliere Nederlandse Bank tot 1948; crediet
controle door de genationaliseeráe Nederlandse Bank na 1948; verder
gaande credietcontrole door deze genationaliseerde bank, hetgeen thans 
wordt voorgesteld en op socialisatie der credietverlening neerkomt, met 
als eindpunt formele socialisatie van het bankwezen. 

Men behoeft geen waarzeggenden geest te hebben om dit te kunnen 
voorspellen. Kennis van de historie en van de revolutionnaire practijken, 
zomeäe enig inzicht in het wezen van het socialisme, zijn voldoende. 

Zag men bij ons weten in Nederland de socialisatie van het crediet kort 
na den eersten wereldoorlog over het hoofd, ROBERT DEUMER deed dit 
niet. In zijn in 1926 verschenen boek Verstaatlichung des Kredits zegt 
hij van deze socialisatie te verwachten, dat het daardoor mogelijk zal zijn 
de economische behoeften naar hun noodzakelijkheid en dringendheid te 
bevredigen. 

Wij kunnen in het kader van deze beschouwing volstaan met tegenover 
deze socialistische verwachting onze op vijf jaren ervaring met het diri
gisme gefundeerde overtuiging te stellen, dat het prijsmechanisme bij alle 
bezwaren, die men daar tegen in kan brengen, getoond heeft meer orde
nende kracht te bezitten dan de georganiseerde dirigistische chaos te 
onzent. 

De socialiserende tendentie in het ontwerp wordt wel het duidelijkst 

2) De nieuwe conjunctuur, blz. 156/157. Wij hebben de in dit boek gebruikte spelling 
Kollewijn in dit citaat vervangen door de thans gangbare. 

3) Op de Kentering, blz. 22. 
4) A. w., blz. 184. 

A. S. XXI-B{7 11 
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openbaar in de artt. 10 en 11 van het ontwerp. Deze houden in, dat de 
Nederlandse Bank bevoegd is aan de credietbanken voorschriften te geven, 
die uitsluitend (I) kunnen inhouden: 

a. bepalingen nopens den minimalen omvang der liquide middelen of 
van bepaalde onderdelen dier middelen, in verhouding tot het totale bedrag 
der toevertrouwde gelden of van bepaalde onderdelen van die gelden; 

b. bepalingen nopens den maximalen omvang der credietuitzettingen 
of beleggingen of bepaalde onderdelen dezer activa, al dan niet in ver
houding tot het eigen vermogen of in verhouding tot de toevertrouwde 
gelden of bepaalde onderdelen van die gelden; 

. c. het verbod of de beperking van het verlenen van bepaalde soorten 
of vormen van credieten of van credieten die een bepaalden omvang te 
boven gaan zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Bank; 

d. het verbod of de beperking van het verrichten van bepaalde soorten 
of vormen van beleggingen of van beleggingen die een bepaalden omvang 
overtreffen, dan wel het verbod van het verrichten van bepaalde soorten 
of vormen van beleggingen of van beleggingen die een bepaalden omvang 
overtreffen zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Bank; 

e; bepalingen nopens de ten minste te bedingen rente zomede nopens 
de rente, ten hoogste te vergoeden voor toevertrouwde gelden. 

Voorts mogen de credietbanken zonder verklaring van geen bezwaar 
van de Nederlandse Bank geen wijziging brengen in de grootte van haar 
maatschappelijk kapitaal, niet duurzaam deelnemen in andere al dan niet 
geregistreerde credietinstellingen, geen fusies aangaan met andere onder
nemingen of instellingen, en niet overgaan tot financiële reorganisatie. 

leder zal toch toe moeten stemmen dat er op deze wijze van een zelf
standige bankpolitiek niets overblijft en hetgeen hier wordt voorgesteld 
practisch een koude socialisatie betekent. 

Met name is het van belang te letten op het hier boven genoemde 
onder d. Schijnbaar houdt dit slechts in de mogelijkheid van verbod van 
bepaalde credietverleningen. In feite betekent het echter het gebod om 
den staat crediet te verschaffen, d. w. z. crediet-verstrekking voor impro
ductieve uitgaven. Wat is namelijk het geval? De banken kunnen ver
plicht worden een minimum aan liquide middelen aan te houden. Nu 
kan de Nederlandse Bank (dus de Overheid) de banken een maximum 
van bepaalde soorten liquide middelen voorschrijven. Het is duidelijk, 
dat het gebod een minimum aan te houden, benevens het verbod van" be
paalde liquide middelen, indirect het gebod van belegging in andere 
liquide middelen inhoudt. Ieder begrijpt, dat dit in de practijk neerkomt 
op verplichte credietverlening aan den staat, hetgeen wil zeggen: voort
zetting der ziek-geld-politiek. 

De vraag rijst nu, wat met dit wetsontwerp aan te vagen? Het is o. i. 
niet zó te amenderen dat het aanvaardbaar wordt. Daarvoor is het te 
zeer het product van een gedachtengang die de onze niet is. Het zal bij 
de bestrijding zaak zijn aan te tonen, dat het hier ten diepste gaat om 
de afwijzing van een monetaire politiek die tenslotte allen in een toestand 
van afhankelijkheid brengt. Het is zeer beslist geen zaak die àlleen de 
"haute finance", maar die ons allen raakt. Het is geen technisch probleem, 
maar een principiële kwestie: de vrijheden en rechten van den burger 
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/' 
tegenover den staat, want wij worden hier geconfronteerd met een totali
tair economisch bestel. 

Wij zouden ons kunnen indenken, dat, ,nu onze critiek haar einde nadert, 
er onder de lezers zijn die zeggen: dit is alles negatief; wat wilt ge nu 
positief? 

Aan deze bijna vertrouwde opmerking ligt meer dan één fout ten , 
grondslag. Vooreerst miskent zij de positieve waarde van principiële en 
zakelijke critiek en ziet niet in, dat hij die illusies en verkeerde vOor
stellingen bestrijdt een belangrijke bijdrage levert om tot een goede op
lossing te geraken. -In de tweede plaats ziet deze opmerking over het 
hoofd, dat het regeringsvoorstel allerminst positief en constructief is. De 
Regering wil onverantwoordelijke credietgeving aan particulieren tegen
gaan, doch bevordert tegelijkertijd onverantwoordelijke credietgeving aan 
de Overheid. Dit is evenmin positief werk, als wanneer iemand die twee 
lekken in zijn fietsband heeft het kleine lek repareert doch het grote laat 
bestaan. Wie zo handelt is een dwaas. In de derde plaats ziet de hier 
besproken opmerking over het hoofd, dat ons gehele betoog tussen de 
regels door één pleidooi voor gezond geld geweest is. 

Dit is inderdaad de allereerste voorwaarde, niet alleen voor behoorlijke 
credietverlening, maar ook voor allerlei andere aantrekkelijke dingen: 
de Benelux, de Europese integratie, de sociale politîek, de industrialisatie 
en, niet te vergeten: het herstel der parlementaire democratie. 

Zijn wij eenmaal zover, en daartoe zal onder meer nodig zijn herziening 
van het Bankstatuut, opdat de Nederlandse Bank weer in een onafhanke
lijke positie van den staat kome, dan kan daarna voor zoveel nodig de 
wettelijke regeling ener quantitatieve credietcontröle ter hand worden ge
nomen. 

Daarom heeft dit wetsontwerp dan ook geen ander nut dan dat het 
ons opnieuw dwingt rekenschap te geven van de principiële betekenis die 
de problemen op monetair en financieel gebied hebben en, daarmee samen
hangend, een nieuw bewijs levert voor de stelling dat ziek geld tot een 
totalitair economisch stelsel moet leiden. 

* 
RICHTLIJNEN VOOR EEN CHRISTELIJKE SOCIAAL .. 

ECONOMISCHE POLITIEK 

DOOR 

DR].BUTER 

te Het bestaansrecht van de Antirevolutionaire Partij is niet hierin ge-
bij legen, dat zij opkomt voor een bepaalde groep van de bevolking. Integen-
om deel! Zij wil en moet zijn een nationale partij in dezen zin, dat zij de 
md belangen van ons land en volk slechts gewaarborgd ziet, indien aan de 
de in ons land gevoerde staatkunde' ten grondslag liggen de beginselen van 
~m, de Heilige Schrift. 
ger Dit uitgangspunt en deze pretentie legt'aan de partij grote verplich-
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tingen op. Want om haar taak goed te vervullen is het niet alleen -nood
zakelijk, dat men deze beginselen aanvaardt, doch dat men deze ook 
uitwerkt voor het gehele staatkundige terrein. Veel arbeid is op dit ter
rein verricht. Een arbeid, die uiteraard - zoals alle menselijke arbeid -;
gebrekkig was en vol van zonden, maar een arbeid, die in het geloof 
verricht, ook rijk gezegende vruchten heeft gedragen. Terecht kan men 
stellen, dat de christelijke inrichtingen en instellingen in ons land, op het 
gebied van maatschappelijke organisaties voor een belangrijk deel te 
danken zijn aan de antirevolutionaire mannen, als GROEN VAN PRINSTERER, 
KUYPER en TALMA} die het christelijk volksdeel leiding hebben gegeven, 
en een groten invloed hebben gehad op de verhoudingen in ons land. 

Hoezeèr wij ook bewondering hebben voor hun arbeid, deze bewon
dering mag niet met zich brengen, dat wij blijven teren op hetgeen zij 
hebben verricht. 

Ook in de verhoudingen, in welke wij thans leven, moet onze over
tuiging tot uiting komen in het aangeven van richtlijnen voor de maat
schappelijke ontwikkeling. Vooral in onzen tijd, nu de sociaal-economische 
politiek voor een belangrijk deel het staatsbeleid beheerst, is het nood
zakelijk, dat wij voortdurend getuigen van onze visie op de maatschap
pelijke verhoudingen. 

De christelijk politieke partijen moeten - ondanks de moeilijkheden, 
die zich op dit gebied voordoen, komen tot duidelijke uitspraken over 
de sociaal-economische vraagstukken, willen zij hun taak goed verrich
ten. Anders moeten zij aart invloed en betekenis gaan verliezen. 

Hoe moeilijk en gecompliceerd deze vraagstukken ook zijn, wij moeten 
trachten hiervoor een verantwoorde oplossing te vinden. Het is om deze 
reden, dat wij een poging zullen doen enkele richtlijnen te formuleren 
voor een christelijke sociaal-economische politiek. 

Vooraf willen wij opmerken, dat er op dit gebied reeds veel werk is 
verricht. Het Christelijk-Nationaal Vakverbond ontwikkelt een prijzens
waardige activiteit, terwijl ook anderen belangrijke bijdragen hebben ge
leverd om het inzicht· in deze vraagstukken te verduidelijken. Hoe 
verdienstelijk deze pogingen op zichzelf ook mogen zijn, toch hebben zij 
altijd iets eenzijdigs, omdat een vakbeweging nu eenmaal spreekt en 
moet spreken als werknemersorganisatie en daardoor altijd geneigd is op 
de positie van den werknemer bijzonderen nadruk te leggen. Ondertussen 
moet er naar onze mening overeenstemming mogelijk zijn tussen allen, 
die zich op de basis van de Heilige Schrift willen stellen, over de alge
mene grondslagen voor een christelijke sociaal-economische politiek. 

Naast deze bijdragen zijn ook door de Antirevolutionaire Partij over 
bepaalde onderdelen uitspraken gedaan, zoals ten aanzien van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. Doch juist bij de voorbereiding van deze 
uitspraken is duidelijk gebleken, hoezeer er behoefte bestaat aan het 
vaststellen vah algemene grondslagen voor een christelijke sociaal-econo
mische politiek, omdat bij de uitwerking van uitspraken voor concrete 
vraagstukken juist· over deze grondslagen verschil van mening bestaat. 
Men moet derhalve komen tot een uitgewerkt program van actie voor 
het sociaal-economische terrein, dat in overeenstemming moet zijn met 
het ook op dit gebied voor herziening vatbare Program van Beginselen. 
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Wanneer wij spreken van sociaal-economische politiek, dan is het zeker 
nodig dit begrip nader. te omschrijven. Politiek is namelijk een begrip 
dat zeer ruim kan worden opgevat. Zo kan een onderneming, een orga
nisatie, of ook een individu een bepaalde politiek, een bepaald beleid 
voeren, om het èèn of andere doel te verwezenlijken. Zo ruim moet het 
begrip politiek hier niet worden opgevat. Wij denken bij het begrip po
litiek in dit verband namelijk aan de vraag welk standpunt door de 
OVerheid wordt ingenomen en toegepast ten opzichte van de sociale en 
economische verhoudingen. Spreken wij over een christelijke sociaal
economische politiek, dan bedoelen wij daarmede, dat het standpunt door 
de Overheid in te nemen, gebaseerd moet zijn op en getoetst moet worden 
aan de uitspraken van de Heilige Schrift. 

Bij een poging tot het vaststellen van grondslagen voor een sociaal
economische politiek zouden wij ons derhalve kunnen beperken tot die 
grondslagen, welke nodig zijn om daaruit het door de Overheid in .te 
nemen standpunt af te leiden. Zodoende zouden wij al datgene buiten 
beschouwing kunnen laten in de sociale en economische verhoudingen 
waarmede de Overheid geen bemoeiingen heeft. 

In het midden latende, of er in de sociale en economische verhoudingen 
aspecten voorkomen, waarmede de Overheid zich niet bemoeit, kunnen 
wij de bespreking hiertoe toch niet beperken. Immers om tot een juiste 
uitspraak te komen over de overheidsbemoeiingen met de sociale en eco
nomische verhoudingen, moeten deze verhoudingen ons in concreten zin 
voor ogen staan. Zonder dezen achtergrond is een goed inzicht in de 
positie van de Overheid ten aanzien van het sociaal-economisch terrein 
niet mogelijk. 

De Heilige Schrift geeft uit den aard der zaak geen concrete uitspraken 
ten aanzien van de taak van de Overheid op sociaal-economisch terrein 
voor de verhoudingen in onzen tijd. Maar wèl bevat de Bijbel talrijke 
uitspraken over de taak van den mens op aarde, voorzover die ligt op 
sociaal en economisch gebied. Dat begint reeds in Genesis, als God tot 
Adam en Eva zegt: 

Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onder
werpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het ge
vogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 

En na den zondeval: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. 
Deze uitspraken, welke met tal van andere kunnen worden vermeerderd, 

laten er geen twijfel over bestaan, dat de mens als schepsel Gods op de 
aarde een belangrijke taak heeft. Een taak die wij aldus zouden kunnen 
formuleren: 

De mens heeft alle gaven en krachten welke God hem heeft gegeven 
te gebruiken om de schepping,. waarover hij is gesteld, dienstbaar te maken 
aan de komst van het Koninkrijk Gods. 

Was dit voor den zondeval als het ware vanzelfsprekend, na den zonde
val gaat deze zaak met moeite gepaard. In het zweet uws aanschijns. Maar 
de taak blijft dezelfde. 

Wij zullen allen gezamenlijk, ondernemers en werknemers, zelfstandi
gen en ambtenaren den tijd dien wij hebben productief moeten maken. 
In onzen tijd komt de noodzaak daartoe wel zeer sterk tot uiting. Is het 
inderdaad zo, dat het Nederlandse volk als geheel zich volledig geeft. aan 
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de taak die wij nu hebben? Hier ligt zeker een primaire taak voor de 
leidslieden van ons volk en ook voor de Overheid, steeds maar weer duide- . 
lijk te maken, dat wij allen te samen hard en met toewijding zullen moeten 
werken. 

Primaire voorwaarde voor goede sociale en economische verhoudingen 
is, dat het Nederlandse volk als geheel en elke burger afzonderlijk zich 
met toewijding geeft aan zijn taak. 

Het beleid van de Overheid moet er daarom op gericht zijn, de activiteit 
van allen, die productieven arbeid kunnen verrichten, te stimuleren. In 
onzen tijd is deze eis wel bijzonder actueel, omdat de grote nood, waarin 
ons land verkeert, en de gevaren, die de basis van de welvaart van ons 
land bedreigen, zo groot zijn, dat slechts door de uiterste inspanning van 
allen deze nood kan worden bestreden. 

Weliswaar heeft de Overheid op dit gebied slechts een secundaire taak. 
Immers is de mens niet verplicht te werken, omdat de Overheid dit van 
hem vraagt. Hij is verplicht te werken, omdat God hem het leven, ge
zondheid, gaven en krachten schenkt, om deze te gebruiken in den dienst 
van zijn Schepper. 

"In den dienst van zijn Schepper" houdt dan vanzelf ook in: ten be
hoeve van zijn gezin, ten behoeve van zijn naaste, ten behoeve van het 
volk, waartoe hij behoort, en zelfs ten behoeve van de volkeren der aarde. 

Er is een goddelijke plicht tot arbeid, welke noch door een persoon, • 
noch door een bepaalde groep uit het bedrijfsleven, noch door een volk 
als geheel straffeloos kan worden genegeerd. 

Maar dit Goddelijk gebod houdt dan ook in, dat ook de Overheid zich 
niet hier tegen mag keren, doch alles moet doen wat op haar terrein ligt, 
dat kan dienen om de naleving van dit gebod te bevorderen. 

Een tweede punt, waarop wij willen wijzen, is de vraag, op welke 
wijze de mens zijn arbeid moet verrichten. Ook hierover kunnen aan de 
Heilige Schrift richtlijnen worden ontleend. Richtlijnen welke ons eigen
lijk voldoende bekend zijn, doch welke vooral in onzen tijd telkens worden 
vergeten. 

De Bijbel leert ons, dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Hieraan 
is inhaerent de vrijheid en verantwoordelijkheid, welke ieder persoonlijk 
heeft en moet hebben. De Heilige Schrift vraagt geen slaafse onderworpen
heid, doch vraagt van den mens, dat hij in vrijwilligheid en uit liefde 
God dient. Maar met deze vrijwilligheid, welke de vrijheid veronderstelt, 
gaat onmiddellijk gepaard de menselijke verantwoordelijkheid. Tegenover 
het "zalig zijn ... " stelt Christus het "wee u, indien gij ... " 

Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het doen en laten van den mens 
ook op sociaal en economisch terrein bij den mens zelf, die op dit terrein 
een plaats inneemt. Zo is het goed nog eens uitdrukkelijk vast te stellen, 
dat zowel de arbeider als de ondernemer, de kantoorbediende als de direc
teur, de ambtenaar als de minister in de eerste plaats zelf verantwoorde
lijk zijn tegenover hun opdrachtgever, tegenover degenen ten behoeve van 
wie de arbeid wordt verricht. Zij zijn verantwoordelijk - en daarin liggen 
alle andere verantwoordelijkqeden opgesloten - tegenover God, van Wien 
zij het leven en krachten ontvangen en op Wien al hun activiteit gericht 
moet zijn. 
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Deze verantwoordelijkheid van het individu. brengt plichten en rechten 
met zich. 

Wat de plichten betreft kan worden gewezen oOP hetgeen wij eerst ge
noemd hebben, n.l. het met volledige toewijding verrichten van de taak, die 
men heeft. Voorts op den plicht, zich bij zijn taak te houden aan de God
delijke geboden en aan de wetten van de Overheid, zolang deze zich met 
het Goddelijk gebod verdragen. Dit houdt in, dat men zijn arbeid verricht 
niet voor zichzelf, doch om daarmede God en zijn naasten te dienen. Want 
al onze arbeid, ook ons dagelijks werk, moet WoOrden gezien als een taak 
in het Koninkrijk Gods. Alle menselijke activiteit, hoe nuttig ook, moet 
daarop zijn gericht en daaraan dienstbaar worden gemaakt. 

De verantwoordelijkheid van ieder mens afzonderlijk brengt echter 
ook rechten met zich. Want al moet voorop worden gesteld, dat de mens 
niet leeft - niet mag leven - om zichzelf te dienen, toch heeft hij het' 
recht de vruchten van zijn arbeid te plukken. "De arbeider is zijn loon 
waardig". Hieruit vloeit ook onmiddellijk voort, dat de beloning van den
gene, die werkt, verband moet houden met zijn prestaties. Hoe meer 
iemand presteert, op hoe hogere beloning hij in principe aanspraak kan 
maken. 

Dit heeft verstrekkende consequenties, zowel voor de Overheid als voor 
degenen, die bij een onderneming zijn betrokken. 

Om bij de ondernemingen te beginnen, ·menen wij niet te veel te zeggen, 
als wij de conclusie trekken, dat alle nivellering, waarbij de beloning woOrdt 
losgemaakt van de prestaties, in wezen fout is en daarom ook heilloze ge
volgen heeft. Men ontkomt, voOoOral in grote oOndernemingen, niet aan een 
zekere schematiek. In wezen is dat echter een gevoOlg van de beperktheid 
van de mensen. Want ook het rechtsgevoel van de mensen woOrdt gekrenkt, 
indien de ene arbeider, die met toewijding zijn werk verricht, met een even 
hoog loon naar huis gaat, als zijn collega, die er de kantjes afloopt. 

Aan den anderen kant is de werkgever ook verPlicht den arbeider een 
beloning te geven, die verband hoOudt met de prestaties van den arbeider. 
Hij mag zich niet verrijken ten koste van den arbeider. De Bijbel wijst 
daaroOP herhaaldelijk. 

Ruimer gezien betekent dat naar onze oOpvatting dat de arbeider in 
een oOnderneming enerzijds mede verantwoordelijk is voor den gang van 
zaken in de oOnderneming en andererzijds er recht oOP heeft mede te proOfi
teren van de resultaten van de onderneming. 

Wij kunnen hierop in het kader van dit artikel niet nader ingaan. Dit 
probleem moOet nader WoOrden uitgewerkt. Doch in principe brengt een 
ehristelijke sociaal-ecoOnoOmische politiek met zich, dat de "arbeidsgemeen
schap" in een' oOnderneming OoOk tot uiting koOmt daarin, dat de arbeider, 
die in de oOnderneming met toewijding zijn arbeid verricht, mede de vruch
ten plukt van de resultaten, die de onderneming oOplevert. Daarbij gaat het 
niet om "winstdeling", een begrip waartegen wij bezwaar hebben, maar oOm 
het karakter van de arbeidsgemeenschap beter toOt uiting te doen komen. 
Medewerken in de onderneming moet betekenen: mede belang hebben 
bij den gang van zaken, mede overleg plegen over vraagstukken, waarmede 
de onderneming te maken heeft, en medeprofiteren van de resultaten van 
de onderneming . 
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De eigen verantwoordelijkheid van ieder op zijn plaats, van den onder
nemer, den werknemer, den zelfstandige en ook van de Overheid, heeft 
nog andere consequenties. Zo houdt dit ook in een eigen verantwoordelijk
heid al naar de functie, die men bekleedt. De verantwoordelijkheid van den 
werknemer is een andere dan die van den ondernemer. De verantwoorde
lijkheid van de Overheid is een andere dan die van den ondernemer. 

Zo kan uitdrukkelijk worden vastgesteld, dat de verantwoordelijkheid 
voor den gang va,n zaken in de onderneming ligt bij de leiders van de 
onderneming en niet b.v. bij de Overheid. Het is niet de taak van de Over
heid als zodanig, te produceren, te exporteren, handel te drijven, of andere 
commerciële transacties te verrichten. Deze taak en de verantwoordelijk
heid daarvoor ligt bij de ondernemingen zelf. Dit betekent niet, dat de 
Overheid geen invloed zou kunnen en mogen uitoefenen op den gang van 
zaken in de onderneming. De rechtstaak van de Overheid brengt met zich, 
dat voorzover de onderneming zelf in gebreke blijft, voorwaarden kunnen 
worden gesteld ten aanzien van de veiligheid, de arbeidsvoorwaarden en 
zelfs in bijzondere omstandigheden ten aanzien van den omvang of den 
aard van de productie. Bovendien brengt deze rechtstaak van de Overheid 
met zich, dat de Overheid de voorwaarden kan en moet scheppen, waar
door het bedrijfsleven zich kan ontplooien. Wij denken b.v. aan de mone
taire verhoudingen, aan handelsverdragen met andere landen, aan het 
wegennet, e. d. 

Niettemin kan de rechtstaak van de Overheid niets afdoen aan het feit, 
dat de verantwoordelijkheid voor den gang van zaken in de onderneming 
bij de onderneming blijft. 

Dit betekent ook, dat de ondernemer en zijn medewerkers zelf aan
spraak kunnen maken op het profiteren van de resultaten van de onder
neming, zoals elke zelfstandige en elke werknemer het recht heeft zelf te 
beschikken over de resultaten van zijn inspanning. 

Het "ieder het zijne", zoals dit ook in het achtste gebod is vastgelegd, 
geldt voor de Overheid evenzeer als voor de burgers. De Overheid heeft 
er recht op, dat de noodzakelijke overheidsuitgaven worden bestreden door 
bijdragen van de onderdanen, hetzij dit natuurlijke of rechtspersonen zijn. 
Doch zodra de Overheid welbewust rechtmatig verkregen winsten of 
andere rechtmatige inkomsten gaat afromen, handelt zij onrechtmatig, ten
zij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals b.v. een kunstmatige abnor
male ruilvoet met één of ander land, waardoor men bij export hoge winsten 
kan maken, welke geen verband houden met de daarvoor geleverde pres
taties. Deze bijzondere gevallen doen echter niets af aan onze algemene 
stelling, dat de Overheid zich niet meester mag maken van rechtmatig 
verkregen inkomsten van natuurlijke of rechtspersonen, met het doel daar
door b.v. en zekere nivellering te bewerkstelligen. 

Andererzijds brengt deze eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfs
leven ook met zich, dat men van de zijde van het bedrijfsleven de verant
woordelijkheid voor de resultaten van de ondernemingen niet mag leggen 
op de schouders van de Overheid, zodat men bij elke moeilijkheid, die zich 
voordo~t, direct bij de Overheid aanklopt om bescherming. Slechts wan
neer door bepaalde overheidsmaatregelen bepaalde ondernemingen of per
sonen schade lijden, kan men de Overheid daarvoor verantwoordelijk stel-
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lder- len. Doch het bedrijfsleven steke eerst de hand in eigen boezem, vóór het 
leeft de bijzondere hulp inroept van de Overheid. Bijzondere omstandigheden, 
lijk- waardoor de normale rechtsverhoudingen worden verstoord, kunnen voor 
den de Overheid aanleiding zijn in te grijpen, omdat haar rechtstaak dit mee-

,rde- brengt. . 
Zo moet de taak van de Overheid ten aanzien van het bedrijfsleven, of 

heid dit nu ondernemers, arbeiders of vrije beroepen betreft, steeds gezien wor-
1 de den als voortvloeiende uit de taak van de Overheid, om de publieke rechts-
'ver- verhoudingen te handhaven. 
dere Slechts waar deze rechtsverhoudingen zijn verstoord of dreigen te wor-
lijk- den· verstoord, kan het op den weg van de Overheid liggen om in te 
t de grijpen. 'Maar dan nog altijd zó, dat primair het bedrijfsleven zelf moet 
van doen wat het kan om de gestoorde verhoudingen te herstellen. Dat kan 
dch, door de Overheid worden bevorderd. 
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Wij hebben op deze eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven 
enerzijds en van de Overheid andererzijds zo sterk den nadruk gelegd, 
omdat een van de meest zorgwekkende verschijnselen, welke wij in onzen 
tijd kunnen constateren, is, de stelselmatige devaluatie van de eigen ver
antwoordelijkheid bij vele groepen van de bevolking. De mentaliteit om 
de verantwoordelijkheid altijd ergens anders te leggen dan bij zichzelf, 
en de neiging, deze in toenemende mate te leggen bij de Overheid, die 
dat zelf in de hand werkt, doet de energie verslappen, de verkwisting toe
nemen en is een groot gevaar voor de economische positie van het land. 

Hebben wij in het voorgaande bijzondere aandacht geschonken aan de 
verhoudingen in het bedrijfsleven en die tussen het bedrijfsleven en de 
Overheid, een ander aspect is dat van de positie van den mens in de maat:

, schappij, voorzover deze niet direct in verband staat met het bedrijfsleven. 
Ook bij de positie van den mens in de maatschappij moet zoveel moge

lijk zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tot, zijn recht komen. 
Iemand, die werkt in een onderneming, waarvoor hij geen belangstelling 
heeft, die woont in een huis, dat niet zijn eigendom is en zich in niets 
onderscheidt van andere huizen, die in zijn vrijen tijd geen belangstelling 
heeft voor dingen, die waarde hebben, doch zijn vrijen tijd verdoet met 
zinloze middelen tot tijdverdrijf, die verkeert in een milieu, dat hem nog 
verder neerhaalt, die leeft in een plaats, waarin hij niet meetelt, zo iemand 
is een bespotting van den naar Gods beeld geschapen mens. Het naar 
Gods beeld geschapen zijn moge dan in de eerste plaats tot uiting komen 
in het geloof, dat hij het eigendom is van Jezus Christus, het heeft ook 
consequenties voor zijn verkeer in de maatschappij. 

Juist het christelijk geloof moet de drijfveer zijn, den mens ook in de 
maatschappij tot zijn recht te doen komen. De volksbuurten in de grote 
steden met haar kazernewoningen en massa-bevolking zijn in lijnrechte 
tegenspraak met Christelijke maatschappij-opvattingen. Hier woont de 
grote massa van diegenen, die niets te verliezen hebben, en daarom, zo 
zij niet reeds formeel of materieel revolutionnairen zijn, te zijner tijd een 
gemakkelijke prooi vormen voor het communisme. 

Een christelijke politiek moet gericht zijn op de verheffing van de 
maatschappelijke positie van den burger, op een toenemend verant-
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woordelijkheidsbesef en het zich bewust worden van de menselijke 
waardigheid. 

,Wat kan de Overheid hieraan doen? Ook hier ligt de verantwoordelijk
heid voor deze dingen niet direct bij de Overheid. Deze verantwoordelijk
heid ligt bij de burgers zelf. Maar wat de Overheid wel kan doen - zij het 
dat het ook hier weer een secundaire functie betreft - dat is, de voor
waarden scheppen, waardoor de maatschappelijke waardigheid van den 
burger beter tot haar recht kan komen. 

In dit verband kan worden gewezen op de volgende problemen. 
a. Ten eerste de volkshuisvesting. Wij zijn op dit terrein niet des

kundig en zullen dus ook niet uitvoerig op dit probleem ingaan. Wij wijzen 
slechts op de wenselijkheid, te bevorderen, dat elke woning een afgesloten 
geheel vormt. Eengezinswoningen verdienen - voorzover de ruimte dit 
toelaat - verre de voorkeur boven kazemebouw. 

Belangrijk is vooral ook, dat het ideaal wordt nagestreefd, dat ieder 
gezin zoveel mogelijk zijn eigen huis heeft, d. w. z. een huis, dat zijn eigen
dom is. Welk een besparing zou bereikt kunnen worden, indien het be
zitten van een eigen woning normaal zou zijn. Hoeveel meer zorg zou er 
worden besteed aan het onderhoud van de eigen woning. 

b. Wij komen daarmede op een ander onderwerp, n.l. de zg. bezits
spreiding. 

Het vormen van eigen bezit, in den vorm van een woning, of in anderen 
vorm, verhoogt het gevoel van eigenwaarde. De Overheid kan dat be
vorderen, door het recht op eigendom van den burger volledig te erken
nen en daarover niet naar willekeur te beschikken, zoals in toenemende 
mate geschiedt. 

c. Een noodzakelijke voorwaarde voor het vormen van bezit is sparen. 
De Overheid kan het sparen stimuleren, door den spaarder achteraf niet 
via zware belastingen of een kunstmatig lagen rentevoet te straffen (lage 
huren). De Overheid kan het sparen ook bevorderen, door zorg te dragen 
voor een betrouwbare munt. 

d. Een belangrijk middel om de zelfstandigheid en de maatschappelijke 
waardigheid en verantwoordelijkheid van het individu te bevorderen is 
decentralisatie van de industrie. Door bijzondere omstandigheden is in de 
laatste jaren de decentralisatie van de industrie toegenomen. De belang
rijke factoren voor de industrie, nl. het kunnen beschikken over arbeids
krachten en den bouwgrond, hebben deze decentralisatie sterk bevorderd. 
Maar deze decentralisatie is vooral ook van grote betekenis omdat de 
persoonlijkheid van den arbeider op het platteland in zijn eigen omgeving 
veel beter tot haar recht komt dan in de stad, waar hij dreigt onder te 
gaan in de grauwe massa. 

Hierbij aansluitende kan het gewenst zijn dat regelingen worden ge
troffen, waarbij een te sterke centralisatie in de industrie wordt belemmerd, 
althans voorzover dit in overeenstemming is met den aard van het bedrijf. 

Al deze en dergelijke maatregelen kunnen de menselijke waardigheid 
bevorderen en in de hand werken, zodat ons land weer meer wordt een 
land van fiere burgers, die trots zijn op hun vrijheid en zelfstandigheid en 
op de positie, die ze innemen. 

Al is de Overheidstaak in dit opzicht secundair en moeten de initiatieven 
tot d~e sociale en economische hervorming in de eerste plaats opkomen 
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uit de maatschappij zelf, de Overheid kan hierop krachtens haar eigen 
, aard groten invloed uitoefenen. 

De ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen, zoals die zich 
in het bijzonder na den oorlog voltrekt, moet worden getoetst aan de hier
voren genoemde richtlijnen. Wij denken hierbij met name aan twee 
vraagstukken, nl. dat van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de 
sociale wetgeving. 

Laten wij beginnen met enkele opmerkingen over de sociale wetgeving. 
De sociale wetgeving, zoals die zich in het laatst van de voorgaande en 

het begin van deze eeuw heeft ontwikkeld, is voortgekomen uit den nood, 
waarin de afhankelijke werknemers verkeerden. De sociale wetgeving 
heeft daarom ook van het begin af het karakter gedragen van bescherming 
van den arbeider. Door beperking van den arbeidstijd, door verzekering 
tegen calamiteiten buiten de schuld van den werknemer en andere regelin
gen, werd aan den arbeider een grotere sociale veiligheid verschaft. 

Gebaseerd op de sociale wetgeving werden loon- en arbeids-overeen
komsten afgesloten, welke tot in détails de arbeidsverhoudingen regelden 
en nog regelen. 

Deze ontwikkeling van de sociale wetgeving is tot groten zegen ge
weest. Zij heeft den arbeidenden stand opgeheven uit de slaafse afhanke
lijkheid, waarin deze, als gevolg van zijn economisch zwakke positie, ver
keerde. 

Tegenover het laisser faire laisser aller werd de plicht van de Overheid 
gesteld het zwakke te beschermen en zo rechtsverhoudingen te bevorderen 
en te handhaven. Een juiste, een door christelijke beginselen gedragen 
gedachte. 

Nu deze noodzakelijke bescherming van het economisch zwakke over 
vrijwel de gehele linie is verkregen, doet zich - en dit is in het bijzonder 
sinds den oorlog - de vraag voor, welke nu verder de doelstellingen moe
ten zijn van de sociale wetgeving. 

Onder invloed van de ontwikkeling in Engeland gedurende en na den 
oorlog, heeft de gedachte, waardoor de sociale wetgeving werd gedragen, 
voor een belangrijk deel plaats gemaakt voor een andere. En wel door 
de idee, dat aan den arbeider sociale zekerheid moet worden verschaft, 
van de wieg tot het graf. En om deze sociale zekerheid te kunnen ver
schaffen heeft men de Overheid nodig. 

Nu bestaat er over dit begrip "sociale zekerheid", zoals over zovele ter
men op dit terrein, een groot verschil van interpretatie. Bedoelt men met 
deze iekerheid de rechtszekerheid, in dien zin, dat de arbeider niet afhan
kelijk is van willekeur, maar een bepaalde rechtspositie heeft, dan zal 
niemand in onzen kring daartegen bezwaar maken. Integendeel, deze 
"rechtszekerheid in den arbeid'~, de rechtszekerheid van den arbeider, is 
een groot goed, dat ,met alle kracht moet worden nagestreefd. 

Maar dit begrip "sociale zekerheid" omvat zeker meer. Men denkt hier 
met name ook aan de materiële zekerheid, aan de zekerheid, dat den werk
nemer. in welke omstandigheden hij ook verkeert en wat hij ook zelf doet 
of niet doet, altijd een bepaald inkomen wordt gegarandeerd, waarvan hij 
kan rondkomen. Dit inkomen kan alleen de staat hem garanderen, zij het 

I via omvangrijke regelingen, waarbij het niemand meer duidelijk is, in hoe-
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verre deze regelingen het karakter dragen van sociale verzekeringen, dan 
wel van overheidsuitkeringen zonder meer. Vandaar dat thans door de 
christelijk-sociale organisaties terecht wordt gesteld, dat de sociale-ver
zekerings-gedachte in gevaar is en plaats dreigt te maken voor directe 
staatszorg. 

Inderdaad is het uitgangspunt van de sociale verzekering, nl. dat de 
arbeider zelf de premies opbrengt, hetzij rechtstreeks, hetzij via den 
werkgever, reeds lang ondermijnd. Deze gedachte heeft niet alleen bij den 
werknemer, doch ook bij den ondernemer in industrie, landbouw en mid- ' 
denstand voor een belangdjk deel plaats gemaakt voor de gedachte, dat 
de Overheid verantwoordelijk moet worden gesteld voor het inkomen, 
dat de arbeider, de fabrikant, de boer en de winkelier geniet. 

Een principieel verkeerde instelling en een zeer gevaarlijke houding, 
welke door vele regelingen na den oorlog in de hand is gewerkt. 

Een gedachte, die het verantwoordelijkheidsgevoel van de gehele bevol
king ondermijnt, haar prestaties doet afnemen en een volk kweekt, dat i 

niet meer weet van aanpakken I Deze ontwikkeling moet duidelijk worden 
gesignaleerd en systematisch worden bestreden. 
, En de ondernemer, èn de werknemer èn de ambtenaar moeten weten, 

dat hun prestaties primair de basis zijn voor hun beloning. De arbeider 
is zijn loon waardig. Maar dan ook alleen degene, die werkelijk arbeidt, 
die van aanpakken weet. Alleen de ondernemer, die als zijn bedrijfsresul
taten slecht zijn, in de eerste plaats zoekt naar fouten in zijn bedrijfs
voering en deze tracht te verbeteren, en alleen de arbeider, die met toe
wijding zijn werk verricht, kunnen verwachten, dat hun inspanning zal 
worden beloond. 

De Overheid kan nooit direct of indirect een compensatie geven voor 
, verliezen en tekorten, die te wijten zijn aan ondernemer of arbeider 

zelf, en de Overheid draagt daarvoor ook generlei verantwoordelijkheid. 
Wat moet derhalve het doel zijn van de sociale wetgeving? Het doel 

van de sociale wetgeving moet blijven het beschermen van het economisch 
zwakke tegen een onrechtvaardige behandeling door andere groepen. Deze 
bescherming komt dan eerst goed tot haar recht, indien de sociale wetge

. ving er op gericht is, de arbeiders op te heffen tot zelfstandige, verant
,woordelijke mensen, die gesteund door de sociale wetgeving, zich kunnen 
ontplooien. ,Maar daarom mag de sociale wetgeving - zoals thans in 
vele opzichten geschiedt - niet leiden tot het teloor gaan van deze z'elf
standigheid en eigen verantwoordelijkheid van den arbeider. 

Amerika is zeker niet in alle opzichten een voorbeeld voor West-Europa. 
Maar het is wel in dit opzicht een voorbeeld, dat de arbeider zich een vrij 
mens gevoelt, die aan zijn vrijheid grote waarde hecht, welke vrijheid 
gepaard gaat met een gevoel van zelfstandigheid. Hij telt mee en voelt 
daarom niets voor socialisatie en andere maatregelen, die leiden tot het 
verlies' van zijn zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

De sociale politiek zij er daarom in ons land op gericht, de arbeiders 
meer belang te geven bij de onderneming, waar zij hun werkkracht aan 
geven. 

Daarom is overleg tussen den ondernemer en zijn personeel over den 
gang van zaken in de onderneming noodzakelijk. In dit opzicht kunnen 
de ondernemingsraden een belangrijke functie vervullen, mits de sfeer 
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goed is en mits aan de voorwaarde is voldaan, dat dit overleg in de onder
, nemingsraden op daartoe geschikte wijze wordt uitgebreid tot het gehele 
personeel. 

Maar dit overleg moet dan ook gepaard gaan met een systeem van be
loning, welke mede wordt beïnvloed door zo mogelijk de individuele 
prestaties van elken arbeider afzonderlijk - én door de resultaten, die 
de onderneming als geheel oplevert. 

Onze conclusie is dan ook, dat nu het meest urgente deel van de sociale 
wetgeving - de bescherming van den arbeider tegen uitbuiting - in 
grote trekken is bereikt, de sociale wetgeving en de sociale politiek positief 
gericht moeten zijn op de bevordering van een zelfstandige, verantwoor
delijke positie van den arbeider - uiteraard met behoud van de noodza
kelijke bescherming -, waardoor de werknemer een positie kan innemen, 
die meer overeénstemt met zijn wezen, als mens naar Gods beeld geschapen, 
met eigen verantwoordelijkheid en eigen bezit. 

In aansluiting hierop een korte opmerking over de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie. Deze kan zeer nuttig zijn als een middel om het be
drijfsleven meer eigen verantwoordelijkheid te geven; en in het kader van 
de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is dit ook inderdaad 
mogelijk. Het grootste gevaar zit echter hierin, dat bij ue uitvoering en 
toepassing van deze wet de eigen verantwoordelijkheid van de Overheid 
enerzijds en die van het bedrijfsleven andererzijds worden verdoezeld en 
vermengd. Hiertegen moet worden gewaakt! Als de publiekrechtelijke or
ganen worden ingesteld en als zij zijn ingesteld, moet duidelijk onder
scheid worden gemaakt tussen de overheidstaak enerzijds en die van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen andererzijds. Geschiedt dit niet, dan 
krijgt men de situatie dat de Overheid het bedrijfsleven verantwoordelijk 
stelt en het bedrijfsleven de Overheid. Wordt hieraan wel vastgehouden, 
dan kan de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie een belangrijke 
bijdrage vormen tot het versterken van het verantwoordelijkheidsbesef bij 
ondernemers en werknemers. 

Geschiedt dit echter niet, dan dreigt de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisàtie te ontaarden tot een systeem, hetwelk leidt tot ondermijning van 
het overheidsgezag enerzijds, omdat de Overheid zich dan niet meer vol
doende kan distanciëren van opvattingen van bepaalde sectoren van het 
bedrijfsleven; en tot een verzwakken van de zelfstandigheid en eigen ver
antwoordelijkheid van het bedrijfsleven andererzijds, omdat de Overheid 
zich gaat bemoeien met allerlei interne zaken van het bedrijfsleven. De 
wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als zodanig heeft ,de deur 
voor deze situatie wijd open gezet. 

Het is aan de deurwachters, de Overheid, de Staten-Generaal, den 
Sociaal-Economischen Raad en het bedrijfsleven, er voor te waken, dat 
deze heilloze vermenging niet naar binnen glipt. 

Het vaststellen van een christelijk sociaal en economisch program door 
de Antirevolutionaire partij is urgent! Moge dit artikel daartoe enkele 
suggesties hebben gedaan en mede een aansporing zijn, deze taak aan 
te vatten . .De partij beschikt over voldoende deskundige mensen met liefde 
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tot de partij - ook al uit die zich soms in critiek - om deze taak te 
ondernemen. 

Tenslotte laten wij nog een samenvatting volgen in den vorm van een 
aantal stellingen. 

1. Het opstellen van een uitgewerkt program voor een christelijke 
sociaal-economische politiek is in hoge mate urgent. 

2. Een program voor een christelijke sociaal-economische politiek moet 
gebaseerd zijn op en getoetst worden aan de Heilige Schrift. 

3. De mens moet al zijn gaven en krachten, welke God hem heeft ge
geven intensief gebruiken om zichzelf en de schepping, waarover hij is 
gesteld, dienstbaar te maken aan de komst van het Koninkrijk Gods. 

4. Het beleid van de Overheid moet er daarom in de eerste plaats op 
gericht zijn de activiteit van allen, die productieven arbeid kunnen ver
richten, te stimuleren. 

S. De naar Gods beeld geschapen mens is voor het vervullen van zijn 
taak verantwoordelijk. Verantwoordelijk aan zijn opdrachtgever, verant
woordelijk aan God. 

6. Deze verantwoordelijkheid - die persoonlijke vrijheid veronder
stelt - brengt plichten en rechten met zich. 

7. Tegenover den plicht van ieder, zijn taak naar zijn vermogen, met 
toewijding te verrichten, staat het recht, de vruchten van zijn prestaties 
zelf te plukken, welke vruchten ook mede afhankelijk moeten zijn van 
den omvang en de betekenis van zijn prestaties. 

8. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de eigen verantwoor
delijkheid van de Overheid, de eigen verantwoordelijkheid van den onder
nemer, de eigen verantwoordelijkheid van den werknemer. 

9. De Overheid mag zich niet meester maken van de rechtmatig ver
kregen inkomsten van natuurlijke of rechtspersonen. De noodzakelijke 
kosten, die het staatsapparaat met zich brengt, moeten op redelijke wijze 
worden verdeeld over de onderdanen. . 

10. Het is de taak van de Overheid goede publieke rechtsverhoudingen 
te handhaven, zoals dit o. a. tot uiting komt in het zorgdragen voor een be
trouwbare munt-eenheid, voor handelsverdragen met het buitenland, voor 
een goed wegennet, e. d. 

'11. Het is de taak van het bedrijfsleven zelf zorg te dragen voor een 
goeden gang van zaken in het bedrijfsleven en het draagt zelf daarvoor de 
verantwoordelijkheid. Daarom kan het ook zelf aanspraak maken op de 
resultaten, die zijn activiteit oplevert. De ondernemer is daarbij verant
woordelijk voor de leiding in de onderneming en kan aanspraak maken 
op de daaruit verkregen winsten. 

12. De werknemer is verantwoordelijk voor de wijze, waarop hij zijn 
taak in de onderneming verricht. Als medewerker in de onderneming moet 
hij mede worden bètrokken in het overleg oyer den gang van zaken in de 
onderneming en moet hij mede-profiteren van de resultaten van de onder
neming. 

13. De overheidspolitiek moet er op gericht zijn de zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid van de burgers te stimuleren. Zij kan hierop 
invloed uitoefenen door het bevorderen van het verwerven van eigen bezit, 
door het beïnvloeden van de volkshuisvesting, door het sparen aan te 
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moedigen, en het rechtmatig verkregen bezit van de onderdanen te bescher
'men en te ontzien. 

14. Decentralisatie van de industrie en het tegengaan van economische 
machtsposities kunnen mede dienstbaar worden gemaakt aan het verster
ken van de persoonlijkheid en de verantwoordelijkheid van ieder afzon
derlijk. 

15. De sociale wetgeving, die primair gericht was en moest zijn op be
scherming van het economisch zwakke, moet daarenboven worden gericht 
op het opheffen van de arbeiders tot zelfstandige en verantwoordelijke men
sen, die zich vrij kunnen ontplooien. 

16. De publiekrechtelijke bedrijf~organisatie kan een belangrijke bij
drage leveren tot het dragen van verantwoordelijkheid voor het bedrijfs
leven zelf, mits bij den opbouw daarvan voortdurend scherp onderscheid 
wordt gemaakt tussen de eigen taak en verantwoordelijkheid van de Over
heid ener- en van het bedrijfsleven andererzijds. 

17. De voorgaande stellingen zijn bedoeld als suggesties voor richt
lijnen voor een christelijke sociaal-economische politiek, welke nader 
moeten worden uitgewerkt. Uitgaande van een christelijke maatschappij
beschouwing op basis van de Heilige Schrift moet worden gestreefd naar 
het opvoeren van de activiteit, de zelfstandigheid en de waardigheid van de 
gehele Nederlandse bevolking, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is 
om ons land op te heffen uit de futloosheid en besluiteloze wankelmoedig
heid, welke het thans kenmerkt. 

* 
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 

DOOR 

C. SMEENK 

Het vraagstuk van de arbeidsproductiviteit heeft nog steeds de aan
dacht. Wie den precairen toestand kent, waarin ons verarmd land ver
keert, zal zich daarover niet verwonderen. 

Er is een aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. De Marshallhulp 
loopt ten einde, de publieke financiën geven aanleiding tot ernstige be
zorgdheid. De militaire eisen stellen ons voor zware opgaven. Grote per
soonlijke en financiële offers zullen gebracht moeten worden. 

Ook het offer, dat vele jonge mannen gedurende een aantal maanden 
aan den productieven arbeid worden onttrokken. 

De koopkracht van het geld wordt voortdurend geringer. 
Brede groepen van ons volk, met name zij, die niet 'meer ten volle aan 

het -arbeidsproces kunnen deelnemen, komen in weinig benijdenswaardige 
omstandigheden. 
, V rij algemeen wordt beseft, dat alléén hogere productie, meer export, 

tijdelijke beperking van de consumptie, toeneming van den spaarzin, ons 
groeiend volk voor een meer duurzame en schokkende verlaging van het 
levenspeil kunnen behoeden. Dat besef is inderdaad wel aanwezig. Maar 
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dit wil nog niet zeggen, dat ook reeds vrij algemeen overeenkomstig dit 
inzicht wordt gehandeld. 

Wij beperken ons nu in dit artikel tot het zoeken van een antwoord op 
de vraag: hoe komen wij tot een verhoogde arbeidsproductiviteit? 

Deze productiviteit wordt bepaald door een reeks van factoren. De be
langrijkste zijn: Ie de prestaties van de arbeiders, 2e de mate van mecha
nisatie, 3e de efficiency van de bedrijfsorganisatie. 

Maar er zijn toch nog andere factoren, die hun invloed - soms zelfs 
in niet geringe mate - doen gelden. Men denke aan de schaarste en de 
kwalitatieve samenstelling van de grondstoffen. 

Eveneens aan wijzigingen in het vervaardigde product als gevolg van 
veranderingen in de vraag van het publiek en met het oog op de eisen; 
die de export naar verschillende landen stelt. 

Wanneer in een bepaalde periode de kwaliteit van de grondstoffen 
minder deugdelijk is dan in een daaraan voorafgaand tijdperk, wordt voor 
dit gebrek wel compensatie gezocht door toevoeging van producten, die 
eerst nog een bewerking moeten ondergaan. Het is duidelijk, dat daar
door de productie van het te vervaardigen artikel langer ophoudt. 

Indien meer dan voorheen kwaliteitsproducten geëxporteerd moeten 
worden, moet aan de vervaardiging meer arbeid, ook meer tijd worden 
besteed, terwijl van de arbeiders grotere geschooldheid, meer technische 
kennis wordt gevorderd. Het zal niet altijd mogelijk zijn, om een en 
ander te compenseren door verdergaande mechanisatie of door een doel
treffender organisatie van de ondernemingen. 

Het is als gevolg van de hier kort aangeduide omstandigheden mogelijk, 
dat zelfs een verhoogde prestatie der arbeiders gepaard gaat met een 
daling van de productiviteit in een vergelijkende statistiek. Immers be
rekent het Centraal Bureau voor de Statistiek te onzent de' arbeids
productiviteit in de industrie "door een vergelijking te maken tussen de 
indexcijfers over de omvang van de productie en de indexcijfers van de 
personeelsbezetting, die beide op basis 1938 = 100 berekend worden. Het 
indexcijfer van de omvang van de productie wordt berekend aan de 
hand van productie-indexcijfers van een groot aantal producten; het index-

, cijfer van de personeelsbezetting is afgeleid uit de personeelsgegevens van 
ca 10.000 industriële ondernemingen. Deze cijfers omvatten het gehele 
personeel van de ondernemingen, dus ook het administratieve personeel. 

Door vergelijking van beide indexcijfers wordt de arbeidsproductiviteit 
bepaald" 1). 

Hieruit volgt, dat men wel zèèr voorzichtig moet zijn met conclusies 
uit de vergelijkende cijfers ten aanzien bijvoorbeeld van de arbeids
prestatie. De oorzaken van de sedert 1938 gedaalde arbeidsproductiviteit -
alleen de laatst gepubliceerde cijfers naderen het niveau van 1938 - kun- - I 

nen liggen in omstandigheden, die noch met de toewijding der individuele I 

arbeiders, noch met de kwaliteit der machines direct verband houden. Het 
is mogelijk, dat in vele gevallen de oorzaak gezocht moet worden in de 
inferieure kwaliteit van de grondstoffen. Of ook in de mindere geschoold-
heid . van een aantal arbeiders. Invloed kan voorts hebben een naar ver
houding vrij sterk toegenomen administratief personeel. 

1) Aldus Dr H. R ij ken van 0 I s t in een artikel Over de meting van de arbeids
productiviteit in de Economisch, Statistische Berichten van 28 Juni 1950. 
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De regel zal wel zijn, dat alle hier genoemde' factoren, dus ook niet het 
minst de prestatie der arbeiders, de kwaliteit der machines en van andere 
technische hulpmiddelen, tot resultaat hebben gehad een daling der pro
ductiviteit, in vergelijking met 1938. Maar het blijft toch wel noodzakelijk, 
niet te haastig te zijn met het trekken van generaliserende conclusies, die 
er op zouden wijzen, dat "de" arbeiders tekort schieten in de vervulling 
van hun trouwen arbeidsplicht. Waarmede weer niet ontkend wordt, dat 
in een aantal gevallen die plichtsvervulling inderdaad te wensen overlaat. 

* * * 
Daling van de arbeidsproductiviteit is een verschijnsel, dat in een 

eerste rta-oorlogse periode herhaaldelijk werd geconstateerd. Men kon het 
ook bemerken na den oorlog van 191~1918. Te onzent werd eerst in 

. 1924 weer het indexcijfer van 1913/14 bereikt. 
Thans waren in 1945 de toestanden in ons land veel ongunstiger dan 

in het jaar 1919. Het bedrijfsleven was ernstig geschokt. De machines 
waren verouderd of versleten. In den eersten tijd ontbraken in tal van be
drijven de nodige gereedschappen. Het onderhoud van de fabrieksgebou
wen was verwaarloosd. Vele grondstoffen waren niet regelmatig beschik
baar of/en van inferieure kwaliteit. Geleidelijk is er wel verbetering 
gekomen. Maar er zijn toch altijd nog verschillende omstandigheden, die 
op de productie een belemmerenden invloed uitoefenen. Men denke bij
voorbeeld aan den langen levertijd van in het buitenland bestelde machines. 
Of ook aan moeilijkheden, die door ons gebrek aan deviezen worden ver-
oorzaakt. . . 

Daartegenover staat, dat door den technischen vooruitgang, voorzover 
daaarvan profijt kan worden genoten door het in gebruik nemen van '" 
nieuwe machines, de productie wordt gestimuleerd. Maar het is nog 
de vraag, of daarin reeds een voldoende compensatie voor den nadeligen 
invloed van andere factoren wordt gevonden. 

In den oorlogstijd werd in tal van ondernemingen het arbeidstempo 
opzettelijk vertraagd. Er werd, om begrijpelijke redenen, meermalen met 
medewerking van de leiding der ondernemingen "gesaboteerd". Een zeer 
. bekend voorbeeld daarvan is hetgeen geschiedde in het mijnbedrijf. 

Dit is een toevluchtsoord geweest voor velen die gevaar liepen naar 
Duitsland te worden getransporteerd. Maar echte mijnwerkers waren het 
in den regel niet, die zich aanmeldden en ook werden aangenomen. V er

- traging van het arbeidstempo kon in· een groot deel van onze industrie 
worden geconstateerd. In de laatste twee oorlogsjaren werd dit mede ver
oorzaakt door de ongunstige voedselvoorziening. 

Het spreekt vanzelf, dat de gevolgen van een en ander voor de prestatie 
der arbeiders zich ook in de eerste na-oorlogsjaren in sterke mate Heten 
gevoelen. Vele arbeiders waren lichamelijk verzwakt en konden eerst ge
leidelijk weer op krachten komen. Ook moesten zij allengs weer gewend 
raken aan meer intensieven arbeid. 

De ervaring leert, dat niet alleen de· arbeidsverhoudingen in de bedrijven 
invloed uitoefenen op de prestatie, maar dat dit eveneens het geval is met 
de levensomstandigheden. in de gezinnen. Welnu, hier waren neerdruk
kende tendenties. En zij zijn er ten dele nog. Men denke aan de woning-
A. s; XXI- 6/7 12 
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ellende. De gedwongen samenwoning doet afbreuk aan het huiselijk leven. 
En daarvan wordt ook in den arbeid niet zelden de terugslag ondervonden. 
Men moge herhaaldelijk overdrijven, wanneer men over de spanning tus
sen lonen en prijzen spreekt, niet te ontkennen valt, dat die spanning er 
in vele gevallen is. Met name baart grote zorg de aanschaffing van kleding 
en schoeisel. En die zorg verlaat den arbeider niet wanneer hij naar zijn 
werk gaat. 

Helaas moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat de genoemde 
sociale euvelen niet op korten termijn zijn weg te nemen. Onder den 
woningnood zullen wij nog minstens 20 jaar lijden. En aan de spanning 
tussen lonen en prijzen kan tenslotte alleen een einde komen door hogere 
productie. Het is wel duidelijk, dat verhoging van de geldlonen hier geen 
wezenlijke uitkomst kan bieden. 

Die verhoogde productie is ook reeds volstrekt noodzakelijk om de in 
den aanhef genoemde redenen: het enorme tekort op de betalingsbalans, 
het ophouden van de Marshallhulp, de militaire inspanning die ook van 
ons gevraagd wordt. Men kan er nog bijvoegen den groei van de N eder
landse bevolking. Indien die verhoogde productie niet bereikt zou worden 
zou de spanning tussen lonen en prijzen al heviger worden. Verdere daling 
van den levensstandaard ware dan onvermijdelijk. 

Wat kan en moet er nu gedaan worden om de arbeidsproductiviteit te 
doen toenemen, om de voortbrenging in nijverheid en landbouw op een 
hoger peil te brengen? 

De prestatie der arbeiders. 

Allereerst willen wij aandacht schenken aan de prestatie der arbeiders. 
Uit onze waarschuwing tegen generaliserende en eenzijdige conclusies 
uit de vergelijkende cijfers mag niet worden afgeleid, dat die prestatie 
niets te wensen overlaat. Zij is inderdaad in een aantal gevallen onvol
doende. Voor een deel is dit stellig een gevolg van het feit, dat in de 
bezettingsjaren de vakopleiding gestagneerd heeft. Er zijn in de jaren 
na den wapenstilstand vele ongeschoolden tewerk gesteld. Aan de vak
opleiding, ook aan de scholing in fabriek en werkplaats, moet nog meer 
aandacht worden besteed. Uitbreiding van het nijverheidsonderwijs is een 
dringende eis met het oog op onze economische toekomst. 

N u zijn ook hier belemmerende factoren. Onze publieke financiën zijn 
weinig rooskleurig. Meer nijverheidsscholen maken den bouwen de in
richting van nieuwe gebouwen noodzakelijk. Ook is de uitbreiding slechts 
mogelijk, wanneer een goede personeelsbezetting verkregen kan worden. 

Terecht schreef evenwel Minister RUTTEN in zijn Nota aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over den stand van het lager en middelbaar 
technisch onderwijs voor jongens: "Indien de industrialisatie in het 
huidige tijdsgewricht als een belang van de eerste orde wordt aangemerkt 
- en hieraan valt niet te twijfelen - dan zal aan de voorzieningen, die 
tot verwezenlijking van dit doel onmisbaar zijn, noodzakelijkerwijze voor
rang boven andere moeten worden verleend." 

Dit is juist. Het gaat hier om een alleszins verantwoorde uitgave. In de 
beide industrialisatie-nota's van den Minister van Economische Zaken is 
op goede gronden aangetoond, dat het slagen van de industrialisatie voor 
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een belangrijk deel afhankelijk is van de vraag of ambacht en fabriek
matige nijverheid over een voldoend aantal geschoolde arbeiders zullen 
kunnen beschikken. Ook aan een meer uitgebreide opleiding zal, althans 
voor bepaalde groepen, aandacht zijn te schenken. Eveneens aan het mid
delbaar technisch onderwijs en aan de opleiding van leraren. 

In nauw verband met het tot dusver betoogde staat de voorlichting 
bij de beroepskeuze. Te veel jongeren gaan in de richting van onderwijs 
voor administratieve beroepen. In deze beroepen is er evenwel reeds over
lading. Een naar verhouding slechts klein getal bereikt in die richting 
een positie, die werkelijk met hun "heer zijn" harmoniëert. Dan moet 
zekere begaafdheid en in ruime mate ook studielust aanwezig zijn. De 
doorsnee-kantoorbediende heeft het reëel minder goed dan de vakarbeider. 
Men mene ook niet, dat het werk van laatstgenoemde van lagere orde 
is en minder intelligentie vereist. 

Wat de beroepskeuze-voorlichting betreft, de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen noemt dit terecht een taak van het particulier 
initiatief. Maar dat initiatief behoeft meer steun van overheidswege dan 
tot dusver in het voornemen van den minister van Sociale Zaken lag. 

Niet alleen is uitbreiding van het lager technisch onderwijs in het alge
meen noodzakelijk, in het bijzonder behoort de uitbreiding van het christe
lijk nijverheidsonderwijs bevorderd te worden. Er is hier een achterstand. 
Het allengs inhalen van dien achterstand ial ook zeer ten goede komen 
aan de vermeerdering van het aantal leerlingen. Nadat christelijke scholen 
voor middelbaar onderwijs waren opgericht, zonden tal van ouders hun 
kinderen naar deze scholen, hetgeen zij om principiële redenen niet ge
daan zouden hebben, indien slechts "neutrale" inrichtingen aanwezig waren 
geweest. 

Zo zal het ook gaan, wanneer er meer christelijke nijverheidsscholen 
komen. Wel zeer terecht zijn vele ouders van oordeel, dat hun kinderen 
juist op den leeftijd van 12/13 tot 15/16 jaar behoefte hebben aan christe
lijke leiding, aan een sfeer, die harnlonieert met den geest in de gezinnen. 
Het is bovendien een misverstand, wanneer men meent, dat er op nijver
heidsscholen slechts "vakken" worden onderwezen, die geheel in de "neu
trale zone" liggen. 

De wenselijke uitbreiding van het aantal nijverheidsscholen kan eerst 
in de toekomst vrucht afwerpen voor het bedrijfsleven. 

Zij brengt geen baat aan degenen, die reeds nu in de ondernemingen 
werkzaam zijn, hoewel hun een behoorlijke scholing ontbreekt. Men zal 
hier op andere wijze het gebrek moeten corrigeren. Niet alleen in de be
drijven, maar ook door het doen volgen van avondcursussen, enz. 

Meer zeggen wij hier nu niet van, ook omdat nog tal van punten onze 
aandacht vragen. 

Wie met arbeiders spreekt over de noodzakelijkheid van een verhoogde 
arbeidsprestatie, moet zich niet verwonderen, wanneer hij de opmerking 
hoort maken, dat die meerdere prestatie de kans op werkloosheid zal 
vergroten. De vrees voor een omvangrijke werkloosheid als wij in de jaren 
dertig hebben gekend, zit er bij velen diep in. 

Dit is verklaarbaar. Maar de toestanden en verhoudingen zijn thans 
geheel anders, dan in de jaren, die aan den tweeden wereldoorlog vooraf 
gingen. Er zijn meer mogelijkheden van.export. Wanneer het niet mocht 
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gelukken, de productie op te vOeren en meer te exporteren, dan zal ons 
levenspeil onvermijdelijk verlaagd moeten worden. De binnenlandse koop
kracht zal verminderen. De invoer zelfs van zeer noodzakelijke goederen 
zal beperkt moeten worden. Het gevaar van een omvangrijke werkloosheid 
zal juist dan groter worden. Dat moet aan ons volk duidelijk worden 
gemaakt. 

Op het verkrijgen van grotere afzetmogelijkheden in het buitenland 
van agrarische en industriële producten moet het streven van het bedrijfs
leven zijn gericht, waar nodig gesteund door de Regering. De groothandel 
heeft hier met name een belangrijke taak. Samenwerking van ondernemers, 
ook voor de bekostiging van reclame, verdient aanbeveling. 

De mogelijkheden zijn er. In de Verenigde Staten, in Canada, in de 
Zuid-Amerikaanse staten, in Zuid-Afrika, in Australië en Nieuw-Zeeland. 
Eveneens, voor bepaalde producten, in verschillende Europese en Aziati
sche landen. Ook de emigratie kan aan de verlevendiging der handelsbe
trekkingen bevorderlijk zijn. Maar alles hangt er van af, of wij artikelen 
produceren, vooral kwaliteitsproducten, die ook voor wat verpakking be':' 
treft, voldoen aan de eisen, die men in een bepaald land stelt. En dan 
natuurlijk tegen concurrerende prijzen. 

Veel aandacht zal voorts besteed moeten worden aan de verhoudingen 
inde onderscheidene ondernemingen. De sfeer, waarin de arbeider werkt, 
is voor zijn prestatie van de grootste betekenis. De komende bedrijfsorga
nisatie kan een gunstigen invloed uitoefenen. Maar zij is practisch een 
"medezeggenschap" aan den top. Wel zullen de bestuurders van de orga
nisaties er alles op moeten zetten, om de leden mee te doen leven met het
geen in de bedrijfscolleges wordt behandeld. Voor het onderwerp, dat ons 
thans bezig houdt, kunnen echter de ondernemingsraden van meer waarde 
blijken. Mits bij de leiding èn bij de employé's, van hoog tot laag, de be
geerte leeft siUlm te werken en ieder het zijne wil bijdragen tot het kweken 
van een "teamgeest". 

Herhaaldelijk worden klachten gehoord over de. verhouding tussen 
"bazen" en ander leidinggevend personeel en de arbeiders. Er zal in den 
regel wel schuld zijn aan beide zijden. Maar dit staat vast, dat aan de 
opleiding van "bedrijfskader" grotere zorg moet besteed worden dan in het 
verleden daaraan werd geschonken. Uit dit oogpunt verdient de Fundatie 
"Werkelijk Dienen", die mede den stoot gaf tot de oprichting van het 
Nederlands Instituut voor Personeelsleiding, waardering. 

Het laatstgenoemde instituut heeft de "bedrijfskader training" ter hand 
genomen en organiseert in Driebergen cursussen voor directeuren, voor
lieden en bazen. 

Er is in de laatste jaren veel litteratuur over de verhoudingen in de 
onderneming verschenen. Het is goed, dat degenen, die tot het geven van 
enige leiding worden geroepen, daarvan kennis nemen. 

Leiding moet gegèven worden aan mensen. Niet alleen technische kennis 
wordt vereist, maar ook psychologisch inzicht. 

Bovenal het besef, dat een arbeider een, mens is, die ook aan erkenning 
en waardering behoefte heeft. EJventuele aanmerkingen op het werk be
horen niet in ruwen vorm gemaakt te worden. Echt-christelijke gezindheid 
is wel het meest begerenswaard. Niet alleen bij de leidinggevenden, maar 
ook bij de arbeiders. Helaas kan in dezen tijd niet verwacht worden, dat 
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allen van die gezindheid blijk zullen geven. Maar welk een schone roeping 
hebben hier onze christenmannen in fabriek en werkplaats I Zij moeten 
met woord en daad tonen, dat zij "discipelen" van Hem willen zijn, Die 
op deze aarde is gekomen om te dienen. 

Verlenging van den arbeidstijd? 

Ten einde de arbeidsproductiviteit te verhogen, heeft men ook wel ge
dacht aan een, uiteraard tijdelijke, verlenging van den arbeidstijd. 

Hoe daarover te oordelen ? 
Voorop worde gesteld, dat de 48-urige arbeidsweek voor ons geen dogma 

mag worden, waarvan zelfs in de moeilijkste economische omstandigheden 
niet zou mogen worden afgeweken. Dit laatste gebeurt trouwens in het 
bedrijfsleven herhaaldelijk door overwerken. 

Wel is deze betrekkelijk k0rte arbeidsweek een groot goed. Ook al houdt 
men rekening met het feit, dat vele arbeiders in de middagpauze niet naar 
huis kunnen gaan, maar deze in of bij de fabriek doorbrengen, en dat voor 
het gaan naar en van de werkplaats dikwijls t á 1 tuur - soms zelfs nog 
langer - nodig is, dan nog moet toegestemd worden, dat er een vrij be
hoorlijke tijd, immers gemiddeld vier à vijf uur per dag, overblijft voor 
huiselijk leven, voor ontwikkeling en ontspanning, voor vergaderingbezoek, 
etc. Daarbij komt dan gelukkig nog de Zondag, waarop in den regel de 
arbeid kan rusten. 

Bij een vergelijking met vroegere toestanden vergete men, bij alle dank
baarheid voor hetgeen verkregen werd, evenwel niet, dat in tal van fabrie
ken de arbeid intensiever is geworden. Er wordt meer geestelijke en licha
melijke inspanning gevorderd dan in een vroeger tijdperk. De lange 
arbeidsdagen van voorheen zouden in zeer veel gevallen reeds om deze 
reden niet meer mogelijk zijn. 

Er zijn nu reeds verschillende continu-werkende bedrijven, waar het 
productie-proces dag en nacht wordt voortgezet. Het is wel duidelijk, dat 
hier door een verlenging van den arbeidstijd hoegenaamd niets bereikt 
kan worden voor de opvoering der productie. Zelfs indien men hier tot 
een indeling zou komen, die sociaal niemand voor zijn rekening zou willen 
nemen, zou het arbeidsresultaat er stellig niet groter door worden. 

In vele ondernemingen kan evenwel de arbeider, zij het met behulp van 
machines, die lang niet altoos het tempo geheel bepalen, zelf zijn arbeids
tempo vaststellen. 

Hier zou een verlenging van, den arbeidstijd tot verhoging van producti
viteit kunnen leiden, indien althans de verlenging geen ongunstige reacties 
in het leven zou roepen, of door het vroeger intreden van vermoeidheid 
weer goeddeels verloren zou gaan, wat men meende door de verlenging 
te hebben gewonnen. Beide gevolgen zijn, naar onze overtuiging, te 
duchten. 

Het moge waar zijn, dat de sociale geest, de kracht der arbeidersbewe
ging, het toezicht van de Overheid wel zouden verhinderen, dat de afwij
king van de norm der Arbeidswet langer zou duren dan eConomisch nood
zakelijk werd geacht, zodat men niet voor een anti-sociale reactie behoeft 
te vrezen, deze overtuiging zal men niet over de gehele lijn kunnen doen 
postvatten bij de arbeiders, die nog altijd bezield zijn met een zeker wan-



226 / C.SMEENK 

trouwen in de bedoelingen van werkgevers en regeerders. Een ongemo
tiveerd wantrouwen ongetwijfeld - óók in de kracht der arbeidersbe
weging zelve. Maar wij lijden hier altijd nog onder de zonden van het 
verleden, ook onder de gevolgen van de socialistische klassenstrijd
prediking. 

De gedachte van een tijdelijke algemene verlenging van den arbeidstijd 
moet dan ook worden prijsgegeven. 

Slechts in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven kan er, in breed 
overleg met de vakorganisaties, waarbij alle aspecten in aanmerking wor
den genomen, in deze richting iets bereikt worden. 

Met nadruk zeggen wij: waarbij alle aspecten in aanmerking worden 
genomen. Wat wij bedoelen, willen wij met een eenvoudig voorbeeld 
duidelijk trachten te maken. 

Indien er één bedrijf is, waarvoor zelfs op grond van sociale overwe
gingen wel iets te zeggen zou zijn voor een verlenging van den arbeids
tijd, althans in den zomer, dan is het stellig het bouwbedrijf. Er is een 
ernstige woningnood, met hoogst bedenkelijke geestelijke en zedelijke ge
volgen. Met ongunstige gevolgen óók voor de prestatie van vele arbeiders, 
die een gezellig vrij tehuis missen. Indien een verlenging van den arbeids
tijd, zeg met 10 %, een vermeerderde arbeidsproductiviteit van 8 á 9 % 
tengevolge had, zou dit betekenen, dat de woningnood in een korteren 
tijd tot het verleden zou behoren, en vermoedelijk ook, dat de bouwkosten 
enigszins zouden dalen. Kon men dan ook onbeperkt bouwen, behoefde 
men zich niet te bekommeren om de vraag hoeveel men in den bouw kan 
investeren met inachtneming van andere behoeften, was er geen zorg 
over materialen, dan ,zouden wij van oordeel zijn, dat een tijdelijke ver
lenging van den arbeidstijd in het bouwbedrijf in zeer ernstige overweging 
behoorde te worden genomen. 

Maar. .. er wordt een bouwvolume vastgesteld. De mogelijkheden in 
den vrijen sector zijn beperkt. Onder die omstandigheden zou een ver
lenging van den arbeidstijd tot werkloosheid van een aantal vakgenoten 
kunnen leiden, hetgeen ook weer een ongunstigen terugslag op de arbeids
prestatie ten gevolge zou hebben. Daarom zeiden wij dat bij eventuele 
besprekingen over werktijdverlenging álle aspecten in aanmerking zijn 
te nemen. 

Het ploegenstelsel. 

Meer dan van verlenging van het aantal arbeidsuren wordt verwacht 
van den overgang naar een ploegenstelsel. 

De economische voordelen daarvan springen in een aantal gevallen 
direct in het oog. Men kan de machines langer gebruiken dan 8i uur per 
dag. Het is mogelijk, meer arbeiders te werk te stellen zonder de fabrieks
gebouwen te vergroten en meer kapitaal voor dit doel te investeren. Wel 
staat daartegenover, dat het intensief gebruik van de machines zal nopen 
tot een vervanging op een vroeger tijdstip. Het werken in meer ploegen 
zal ook zekere kosten voor toezicht, vuur, licht enz. met zich meebren
gen. Zelfs is het waarschijnlijk, dat aan de arbeiders een kleine vergoe
ding moet worden gegeven voor de meerdere uitgaven die uit de ploeg
wisseling voor de gezinnen zullen voortvloeien. Maar deze financiële na-



NK 

10-

~
~et 
jd-

ijd 

en 
!ld 

re
Is
en 
~e

rs, 
Is-
% 
en 
en 
de 
in 
rg 
:r-
19 

in 
r-

s
Ie 
jn 

:n 
!r 
~

el 
n 
n 
l-

,. 

ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 227 

delen zullen in den regel niet opwegen tegen de voordelen van een ver
meerderde productie. 

Uit sociaal oogpunt beschouwd zijn er ernstige schaduwzijden zelfs aan 
een twee-ploegen stelsel, waarbij de eigenlijke nacht vrij blijft. De ploeg
wisseling brengt onrust in de gezinnen, noodzaakt veelal tot meer uitgaven 
voor vuur en licht. Het verenigingswerk lijdt er onder. Aan den kerke
lijken arbeid als ouderling of diaken kan bezwaarlijk worden deelgenomen. 

Toch zal, ondanks deze en nog meer bezwaren, met het oog op de nood
zakelijkheid van hogere productie, in verschillende branches het twee
ploegenstelsel aanvaard' moeten worden. De vakbonden hebben dan ook 
bijv. in enige textielondernemingen geen bezwaar gemaakt. 

Ernstiger zijn de sociale nadelen van een drie-ploegenstelsel, waarbij ook 
de nacht is ingeschakeld. 

In bepaalde ondernemingen zijn evenwel de economische voordelen 
groter. Of dit het geval zal zijn, hangt voor een overwegend deel af van 
de soort machines, waarmede gewerkt wordt en voorts van het product 
dat vervaardigd wordt. 

Voor grote moeilijkheden staan met name de christenarbeiders, wanneer 
er sprake is van het volcontinubedrijf, waarbij de Zondag niet vrij wordt 
gehouden. Een dergelijk systeem, waarbij met vier ploegen wordt gewerkt, 
kent een korteren arbeidstijd dan 48 uur per week. Maar daartegenover 
staat groot nadeel voor het gezinsleven. En vooral is het een ernstig be
zwaar, dat er op den Zondag moet worden gewerkt. Dit is o. i alleen te 
aanvaarden, wanneer er een volstrekte technische noodzakelijkheid is. 
Economische, argumenten mogen hier niet den doorslag geven. Boven 
het belang van hogere productie, van materieel voordeel, staat het gees
telijk-zedelijk belang van den vrijen Zondag voor het gezins- en kerkelijke 
leven. Nooit mag vergeten worden, dat in het gehoorzamen aan het God
delijk gebod van den rustdag zegen is gelegen. Vrije dagen in de week 
kunnen nooit het gemis van een aantal vrije Zondagen compenseren. 

Het is wel ernstig te betreuren, dat dit in het buitenland te weinig 
. wordt beseft en dat ook te onzent steeds meer personen tot Zondagsarbeid 
worden verplicht, ten einde aan anderen genot te verschaffen. Men ge
voelt niet, hoe zeer men op deze wijze ook het afwijzend standpunt tegen
over Zondagsarbeid in fabrieken verzwakt. 

Onze conclusie is, dat onder bepaalde omstandigheden in het huidige 
tijdsgewricht een twee- of bij uitzondering zelfs een drie-ploegenstelsel 
als een middel tot verhoging van de arbeidsproductiviteit kan worden 
aanvaard. 

Organisatie en efficiency. 

Van grote betekenis voor de arbeidsproductiviteit is de verbetering van 
de -organisatie en de technische efficiency der bedrijven. Vooral in deze 
sfeer van werkzaamheden is nog zeer veel te doen. " 

De Commissie ter bevordering van de arbeidsproductiviteit, eind 1949 
ingesteld naar aanleiding van het overleg van de, Overheid met de 
Stichting van den Arbeid inzake de toenmalige loonpolitiek, heeft aan dit 
belangrijke vraagstuk dan ook terecht ernstig aandacht geschonken. Zij 
heeft daarbij onder meer contact opgenomen met het Instituut voor On-
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derzoek en Voorlichting, waarvan het resultaat is geweest, dat de direc
teur van dat Instituut A.M. GROOT ec. drs, een uiteenzetting heeft 
gegeven over de jongste ontwikkeling op het gebied van den organisatie
en efficiency-arbeid. 

Wie de daaruit ontstane publicatie leest, komt onder den indruk van 
het vele, dat hier voor de verhoging van de productiviteit nog bereikt 
kan worden. Het schijnt ons dan ook van groot belang, dat de leiders der 
ondernemingen aan dit geschrift, verschenen onder den titel Gelijke in
spanning, meer resultaat, de nodige aandacht schenken. Er is trouwens 
meer litteratuur over dit onderwerp verschenen, waarvan de kennisne
ming nuttig kan zijn. 

De arbeidsproductiviteit hangt niet alleen van de arbeidsinspanning 
af. Er wordt dikwijls ondoelmatig gewerkt. Minder juiste, zelfs overbo
dige handelingen worden verricht. Door een nauwkeurige analyse, bij de 
zogenaamde .,arbeidsmeting", komt men tot een schatting van het tempo, 
waarin de verschillende handelingen verricht kunnen worden. Maar men 
behoort er zich natuurlijk voor te wachten, deze normtijden te beschou
wen als bereikbare productietijden. De arbeider is een mens. Het is on
juist iemand in staat te achten, zich voortdurend en in volle concentratie 
aan zijn arbeid te geven. Ook de arbeider heeft behoefte aan rust en 
arbeidsonderbreking. Er zijn voorts onvermijdelijke storingen, fouten, 
noodzakelijke nevenwerkzaamheden. Herhaaldelijk komt het evenwel voor, 
dat fouten in de werkmethoden voorkomen kunnen worden, soms door 
een beperkte herscholing, en dat door een wijziging in de omstandigheden 
ook storingen zijn te vermijden. In het door ons genoemde geschrift 
worden daarvan voorbeelden gegeven. 

Iedere storing vermindert de arbeidsvreugde. Het is voor een arbeider 
of arbeidster verre van aangenaam, wanneer hij of zij moet constateren, 
dat ondanks alle inspanning en alle toewijding het bereikte resultaat ach
ter blijft bij dat van anderen. Niemand vindt het ook prettig, als hij actief 
aan het werk is, telkens in zijn werk. onderbroken te worden, omdat hij 
den baas niet kan vinden, aan wien hij iets vragen moet, omdat er geen 
materiaal is of omdat zijn gereedschap niet deugt. Fouten in de werkme
thode of een minder juiste organisatie van de werkvoorbereiding kunnen 
bovendien tengevolge hebben, dat een man, ondanks inspanning en toe
wijding, soms met lagere inkomsten dan anderen naar huis gaat, omdat 
hij de premies niet verdiende. Dit kan dan weer tot onaangenaamheden 
in het gezin leiden en de arbeidsvreugde, tenslotte ook de prestatie, doen 
verminderen. Bekend is, dat de mate van waardering, die een man van 
vrouwen kinderen voor zijn arbeid ontvangt, invloed heeft op zijn 
prestatie. 

Terecht wordt ook in het door ons genoemde geschrift nadruk gelegd 
op de .,afstemming" van het werk van mensen, die gezamenlijk in een 
groep werken en. op de .,afstemming" van het werk van den man en het 
werk van de machine. De groep moet met zorg worden samengesteld 
en het werk behoort zo geregeld te worden, dat niemand overbelast 
wordt. . 

De leus .,de rechte man op de rechte plaats" is overbekend. Wie een taak 
moet vervullen, die boven zijn krachten ligt, gevoelt zich verre van ge
lukkig. Hij zal ook aan het werk '\Tan anderen geen doeltreffende leiding 
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kunnen geven. En wie in zich de kracht gevoelt om arbeid van wat hogere 
orde te verrichten, zal zich onbevredigd gevoelen, wanneer hem slechts 
zeer eenvoudig werk wordt opgedragen. Vele grote ondernemingen zijn 
in de laatste jaren met meer zorgvuldigheid te werk gegaan bij de plaatsing 
in de verschillende functies. Dikwijls gaat aan de aanstelling een psycho
technisch onderzoek vooraf. Onfeilbaar moge dit niet zijn, het geeft toch 
in den regel zeer bruikbare aanwijzingen. 

Herhaaldelijk komt het ook 'Voor, dat personen worden geroepen tot 
. werkzaamheden zowel van moeilijken als van eenvoudigen. aard. Dit 
zal niet altijd vermeden kunnen worden. Maar er zijn toch verschillende 
gevallen, waarin voor bepaalde eenvoudige werkzaamheden hulpkrachten 
kunnen worden ingeschakeld, zodat de vakbekwamen hun vollen tijd kun
nen geven aan meer superieur werk. Een kwalitatieve ontleding van de 
verschillende werkzaamheden kan daarom aanbeveling verdienen. Maar 
hier past bij de toepassing van het gevondene toch weer voorzichtigheid. 
Enige variatie in den arbeid is voor een.mens in den regel wenselijk. Te 
grote eentonigheid kan de arbeidsvreugde doen verminderen en de 
prestatie ook weer nadelig beïnvloeden. 

Niet alleen bij den lageren maar eveneens bij den leidenden arbeid kan 
de kwalitatieve analyse plaats hebben. 

Dat hierbij eveneens voorzichtigheid eis is bij de toepassing van even
tuele conclusies, behoeft wel niet nog eens met nadruk te worden gezegd. 
Gelet moet daarbij immers niet alleen op de analyse van het werken, maar 
het komt hier ook aan op de persoon, op haar karakter. 

Alle, in de geciteerde publicatie besproken methoden moeten trouwens 
met voorzichtig beleid worden toegepast. Dit geldt ook voor de z.g. werk
classificatie, die in beginsel niet verwerpelijk is en zelfs een belangrijke 
aanwijzing kan geven voor een juiste beloning van de verschillende werk
zaamheden. 

Men moet niet uit een zeker conservatisme vasthouden aan methoden, 
waarvan het nieuwe onderzoek leert, dat zij voor verbetering vatbaar zijn. 
In de fouten van het aanvankelijke "Taylor-stelsel" behoeft men volstrekt 
niet te vervallen. Het is wel heel duidelijk geworden, dat men de mense
lijk persoonlijkheid geen geweld mag aandoen, dat men van den mens 
geen machine mag maken. Dit is zedelijk ongeoorloofd. En het is ook 
stellig niet in het belang van de productie. 

De leiders van onze ondernemingen zullen er ook alles op moeten zet
ten, om niet noodzakelijke kosten te vermijden. Overbodige werkzaam
heden komen er nog in vele administraties voor. Er worden in menige 
onderneming uitgaven gedaan voor werkzaamheden, voor publicaties enz. 
waarvan het nut niet opweegt tegen de kosten. Dikwijls kan voorts nog 
op materialen bezuinigd worden. Wanneer men een serieus onderzoek 
instelt, zal wel blijken, dat er nog te veel verspilling plaats heeft. 

Aan het kostenvraagstuk moet in dezen tijd bijzondere aandacht worden 
geschonken. Het gaat bij de internationale concurrentie soms om een heel 
kleine fractie per eenheid. .. 

Wij kunnen als niet-deskundige over alle mogelijke detailpunten geen 
oordeel uitspreken. Maar het is èn op grond van de litteratuur èn als 
resultaat van gevoerde besprekingen met ter zake kundigen onze over
tuiging, dat er door betere organisatie van de ondernemingen, door een 
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grotere efficiency voor het opvoeren der arbeidsproductiviteit nog veel 
te bereiken is. 

Men komt er niet met klachten over de geringere prestatie der arbei
ders, over hun gebrek aan toewijding. Die klachten zijn trouwens in den 
regel onbillijk. Wel moet erkend worden, dat hier en daar, vooral bij de 
jongeren, de arbeidslust na de bezettingsjaren verminderd was. Maar er 
kwam reeds een kentering ten goede. 

Het is helaas ook waar, dat voortreffelijke sociale regelingen sommige 
karakters verleiden tot minder goede praktijken. Zo lazen wij nog onlangs 
in een onzer christelijke vakbladen, dat er arbeiders zijn, die zo lang moge
lijk ziekengeld willen trekken en na hun herstel feitelijk gedwongen moeten 
worden door den controlerend geneesheer hun arbeid te hervatten. V oor
heen kwam het meermalen voor, dat men, door den gezinsnood gedwongen, 
te vroeg weer naar het werk ging. Menigeen is daardoor blijvend in zijn 
gezondheid geknakt. Thans schijnt er in de betrekkelijk hoge ziekengeld
uitkering voor sommigen een verleiding te liggen tot simulatie en aggra
vatie 2). Met nadruk zeggen wij hier: voor sommigen. Generaliseren is 
stellig niet geoorloofd. 

Maar met klachten over "de" arbeiders komt men er niet, ook al be
hoort steeds op trouwe plichtsbetrachting te worden aangedrongen. De 
leiders der ondernemingen moeten zich inspannen om door doelmatiger 
werkmethoden, betere instructie, voortreffelijker organisatie binnen de be
drijven, ook waar mogelijk door samenwerking van ondernemingen de pro-
ductivifeit te verhogen. . 

Daarom is noodzakelijk, dat ook zij zich met inzet van al hun krachten 
geven. Dus niet telkens weer de week-ends en de vacanties verlengen en 
elke gelegenheid aangrijpen, om weer eens een dagje met de auto er op uit 
te gaan. 

Ons gehele volk moet diep doordrongen zijn van de noodzakeHjkheid, 
hard te werken en zuinig te leven. , 

Wij hebben - worde het toch door hoog en laag, in de overheidsdiensten 
en in het particuliere bedrijf diep beseft - veel verloren in en na den 
oorlog. Er is veel oorlogsschade geleden. De verhouding tegenover Indo
nesië is, ook zeer te onzen nadele, ingrijpend gewijzigd. Het in het 
buitenland belegde kapitaal werd voor een deel opgeteerd. In plaats van 
een crediteur-natie zijn wij een debiteur-natie geworden en nu moeten wij 
het weldra buiten de Marshallhulp stellen, terwijl de defensie grotere offers 
vraagt. 

Naar den mens gesproken kunnen wij alleen weer langzamerhand in een 
betere positie komen, wanneer wij hard willen werken en enige jaren sober 
willen leven. Men zou dit ingewikkelder, "geleerder" kunnen zeggen. Maar 
zakelijk zou het daar toch op neer moeten komen. 

Niet alleen hard moet er gewerkt worden. Vooral ook doeltreffend. Van
daar, dat op den efficiency- en organisatiearbeid nadruk behoort te worden 
gelegd. 

Het gaat bij dit alles om de toekomst van ons, door de schokkende ge
beurtenissen van de laatste tien jaren verarmd volk. 

* 2) Simuleren = voorwenden; aggraveren = doen alsof het erger is dan het is. 
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EUROPESE LANDBOUWVRAAGSTUKKEN 

DOOR 

MR W. RIP 

In den laatsten tijd wordt, meer dan voorheen, aandacht geschonken 
aan de landbouwvraagstukken in Europees verband. En dit ligt voor 
de hand. 

Er zijn allerlei factoren die een zekere coördinatie van de landbouw
politiek van de verschillende Europese landen noodzakelijk maken. Helaas 
moeten wij zeggen: West-Europese landen. Oost-Europa onttrekt zich 
thans aan onze waarneming, ook voor wat de structuur van den landbouw 
betreft. Hoezeer het ook gewenst zou zijn, dat het landbouwvraagstuk 
van Europees gezichtspunt uit zou kunnen worden bezien, dit is thans 
niet mogelijk. 

Indien wij ons beperken tot West-Europa, dan zijn er verschillende om
standigheden die geleid hebben tot bestudering van de belangrijkste land
bouwvraagstukken in West-Europees verband. 

Reeds bij de voorbereiding van de Benelux is gebleken, dat de land
bouwproblemen in de Benelux-landen zelf en in onderling verband mede 
tot de moeilijkste behoren. Zoals de heer DIRKER in één van de vorige 
nummers van A. R. Staatkunde heeft opgemerkt, moest in October 1950 
te Luxemburg aan deze vraagstukken zelfs een speciale Ministersconfe
rentie worden gewijd. Het in 1949 gesloten Landbouwprotocol gaf 
België de bevoegdheid den invoer van een groot aantal van onze land
en tuinbouwproducten te binden aan een minimumprijs. Het doel was 
bescherming van de Belgische land- en tuinbouwproductie. De heer 
DIRKER heeft in het vervolg van zijn artikel over de vraag: "Hoe staat 
het met de Benelux?" weergegeven op welke wijze getracht is deze 
hindernis op den weg naar een economische unie weg te nemen. Men is 
daarin echter nog niet geslaagd. 

Deze moeilijkheden illustreren duidelijk dat de oplossing van landbouw
vraagstukken in Benelux- en/of West-Europees verband niet eenvoudig is. 

De strubbelingen zijn in het algemeen het gevolg van het verschil in 
kostprijs van de onderscheidene land- en tuinbouwproducten in de ver
schillende landen. 

Dit verschil in kostprijs heeft allerlei oorzaken. Zonder deze nader te 
bespreken geven wij slechts een opsomming van de belangrijkste. 

In de eerste plaats is het algemene kostprijsniveau in de verschillende 
landen niet gelijk. Dit wordt mede beïnvloed door de niet gelijke waarde 
en de onderlinge verhouding van de munteenheden. 

Voorts zijn de vruchtbaarheid van den bodem en het klimaat van grote 
betekenis. 

Ook speelt de mate van deskundigheid van de producenten een belang
rijke rol. Hiermede houdt weer verband de min of meer efficiente wijze 
van productie en afzet. 

Dat ook strategische overwegingen, de wenselijke bevolkingsopbouw en 
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het behouden of scheppen van werkgelegenheid een betekenenden invloed 
uitoefenen, zal zonder meer duidelijk zijn. 

Een andere reden waardoor de samenwerking op landbouwgebied in 
West-Europa in het centrum van de belangstelling is komen te staan, 
houdt verband met de door de Verenigde Staten van Noord-Amerika ver
leende MARSHALL-hulp aan West-Europa. Ook in het kader van de MARS
HALL-hulp is de landbouw een zeer belangrijke sector. 

Voor een doeltreffende aanwending van de Amerikaanse. dollars was 
het nodig, dat er een organisatie voor economische samenwerking in 
West-Europa tot stand kwam. 

Deze organisatie, de O.~. E. C. 1), zetelt te Parijs en bezit ook een 
advies-commissie voor den landbouw. Talrijke Europese landbouwproble
men zijn in deze commissie reeds aan de orde geweest. In het onlangs door 
den heer M. E. H. CAMPS aan de Rooms-Katholieke Economische Hoge
school te Tilburg verdedigde proefschrift onder den titel De bijdrage van 
de West-Europese landbouw in de strijd tegen het dollartekort vindt men 
daarover uitgebreide gegevens. 

Voorts heeft ook de Raadgevende vergadering van den Raad van Europa 
de Europese landbouwproblemen in haar beschouwingen betrokken. In de 
vergadering van October '50 is een commissie benoemd, bestaande uit 
zeven leden, om na te gaan of het wenselijk en mogelijk is, te komen tot 
oprichting van een West-Europese Hoge Autoriteit voor den Landbouw, 
en daarover aan de eerstvolgende vergadering van den Raad van Europa 
te rapporteren. 

Het rapport van de commissie, dat vóór de Mei-vergadering van dit 
jaar was ingediend, is in die vergadering, wegens de overladen agenda 
niet. behandeld. Verwacht kan dus worden dat de West:'Europese 
landbouw-vraagstukken een onderwerp van bespreking zullen uitmaken in 
de herfst-vergadering van den Raad. van Europa in Straatsburg. 

De meest dringende reden nu om de landbouwvraagstukken in West
Europees verband aan een nadere bespreking te onderwerpen, is de nood
zakelijkheid tot vergroting van de landbouwproductie te komen. 

West-Europa kan zijn steeds toenemende bevolking zelf niet voeden. 
Voor een belangrijk gedeelte is West-Europa voor zijn voedselvoorziening 
aangewezen op den invoer uit derde landen. Een deel daarvan moet worden 
geïmporteerd uit de dollargebieden. 

De huidige situatie in Europa wordt bovendien gekenmerkt door een 
tekort op de betalingsbalans ten opzichte van de rest van de wereld. 

Het beste middel nu om dit betalingstekort te verkleinen is de productie 
te vergroten. Het gevolg daarvan zal zijn, dat wij een groter deel van 
de bevolking in West-Europa zelf zullen kunnen voeden, dat minder zal 
behoeven te worden geïmporteerd en dat er wellicht deviezen zullen vrij
komen voor den aankoop van grondstoffen die van belang zijn om de 
industriële productie te vergroten en het welvaartsniveau in West-Europa 
te handhaven of te verhogen. Indien de vergroting van de productie 

1 
I 

( 

1) Organization for European Economic Co-operation = Organisatie voor Europese ~ 
Economische Samenwerking. -
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. bovendien gepaard zou kunnen gaan met een verlaging van het prijspeil, 
. dan zou tevens het concurrentievermogen ten opzichte van de rest van de 
wereld toenemen. 

Een pleidooi voor vergroting van de agrarische productie klinkt som-
mige groepen van producenten misschien wat vreemd in de oren. Zo 
kan ten aanzien van sommige in Nederland voortgebrachte agrarische 
producten telkens worden gewezen op de moeilijkheid voldoende afzet te 
vinden, zowel binnen als buiten onze grenzen. Bij den export van eieren, . 
tuinbouwproducten, fruit, boter, kaas en melkproducten - om er maar 
enkele te noemen - komen wij nu reeds telkens voor onaangename ver
rassingen te staan. Nu eens zijn het de betalingsmoeilijkheden met West
Duitsland, dan weer de te lage prijs die Engeland voor onze producten 
biedt, die tot grote voorzichtigheid manen. 

Zelfs zijn de gezamenlijke producenten, men denke -aan de minimum
prijzen-fondsen in den tuinbouw en aan het zgn. consumptieaardappelfonds, 
genoodzaakt door het opleggen van heffingen en het uit de markt nemen 
van producten of het tegengaan van verkoop tegen te lage prijzen, prijs
bederf te voorkomen. 

Inderdaad doen deze moeilijkheden zich voor. 
Toch behoort men steeds in het oog te houden, dat deze afzetmoeilijk

heden enerzijds van Iocalen aard zijn en andererzijds worden veroorzaakt 
door het tegen elkaar opbotsen van de verschillende handelspolitieke en 
betalings-maatregelen, die elk West-Europees land op eigen houtje neemt 
en waarbij met de totaIitêit van de West-Europese belangen geen rekening 
wordt gehouden. 

West-Europa is, in het algemeen gesproken, verdeeld in even zo veel 
zelfstandige markten als er landen- zijn. De voorbereiding van de econo
mische unie tussen ons land, België en Luxemburg is een eerste poging 
om de gemeenschappelijke markt te vergroten en zo te komen tot een 
gemakkelijker handelsverkeer. 
. Het scheppen van een meer vrije West-Europese markt is dan ook 

het belangrijke doel dat nagestreefd wordt bij alle pogingen om te komen 
'. tot een nauwere samenwerking op agrarisch gebied. Hoe groter de markt 

is, hoe minder gevaar er dreigt voor plaatselijke en tijdelijke overproductie. 
Het is begrijpelijk dat maatregelen tot vergroting van de agrarische 

productie alleen dan zullen slagen, wanneer den producenten enige zeker
heid kan worden· geboden, dat die vergrote productie ook tegen lonende 
prijzen zal kunnen worden afgezet. Die kans is des te groter naar mate 
de markt voor deze producten vrijer en ruimer is. 

Wel zal men goed doen steeds te bedenken dat landbouwvraagstukken, 
ook in West-Europees verband, niet geheel op zichzelf kunnen worden 
gezien. Met name de deviezen-positie in de verschillende landen is in 
vele gevallen beslissend voor de vraag of en in welke mate het onderling 
ruilverkeer kan worden geliberaliseerd. 

Dat West-Duitsland telkens weer maatregelen neemt om 'Onzen tuin
bouwexport te belemmeren, is mede een gevolg van de financiële moeilijk
heden waarmede dit land te kampen heeft. De destijds met behulp van de 
Ver. Staten van Amerika gesloten West-Europese Betalingsunie blijkt niet 
voldoende hulp te bieden om deze moeilijkheden uit den weg te ruimen. 
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Bovendien hebben verschillende landen hun eigen landbouwproductie 
of sonunige belangrijke agrarische· producten in die mate beschermd, dat 
exporterende landen hun overschotten daar niet kwijt kunnen. 

Het gevolg van deze beschermende rechten is tweeledig. 
Door de hoge bescherming blijven de producten in eigen land duur, 

waardoor de consumptie beperkt wordt. Maar ook de noodzakelijke ratio
nalisatie in de productie blijft in deze landen ten achter. 
. Vandaar dat door een vrijer handelsverkeer de gezamenlijke agrarische 
productie zou kunnen worden vergroot, vooral daar waar de bodem
gesteldheid en de deskundigheid van de producenten daartoe het meest ge
eigend is. Om hiertoe te kunnen geraken zullen heel wat belemmeringen 
uit den weg moeten worden geruimd. Hierbij zal aan strategische, finan
ciële en sociaal-economische overwegingen een belangrijke betekenis dienen 
te worden toegekend. 

Ten aanzien van de strategische overwegingen kan worden opgemerkt, 
dat elk land voor eigen voedselvoorziening gaarne zo weinig mogelijk , 
afhankelijk is van het buitenland. Vandaar de bescherming van de agra- 1 
rische productie in eigen land. } 

Op de financiële zijde van het vraagstuk wezen wij reeds. Elk land ~ 
zal om een belangrijke hoeveelheid agrarische producten uit andere landen 
te kunnen invoeren, aan hetzelfde of een ander land gaarne andere pro- :ol 
ducten willen slijten. ~ 

De mogelijkheid van onderlinge inwisselbaarheid van de verschillende 
munten is hierbij een niet te verwaarlozen factor. ( 

Elk land is bovendien om sociaal-economische redenen zuinig op zijn 11 
boerenstand. In een gezonden bevolkingsopbouw neemt de boerenstand ~ 
een belangrijke plaats in. Ook deze overweging dringt in de richting van 2 

handhaving van de bestaansmogelijkheden van den boerenstand, soms ook 
op gronden die voor de landbouwproductie maar nauwelijks geschikt zijn. q 

Overweegt men al deze factoren dan moet men wel tot de conclusie 11 
komen, dat binnen afzienbaren tijd slechts op beperkt gebied de zo nood- b 
zakelijke West-Europeselandbouwpolitieke maatregelen zullen kunnen 
worden genomen. 

Een grote dosis realiteitszin zal alleen kunnen behoeden voor het moeten I, 
incasseren van al te grote teleurstellingen. 11 

Bij een vrijer handelsverkeer in agrarische producten in West-Europa ~ 
zouden er ongetwijfeld belangrijke verschuivingen plaats vinden. In ' d 
landen waar onder de gunstigste voorwaarden kan worden geproduceerd tI 
en waar de kostprijs per eenheid het laagst is, zou de productie belangrijk 
worden uitgebreid, terwijl tegen hogere prijs zou kunnen worden verkocht . t4 
en de winst zou toenemen. 

In andere landen daarentegen, waar de omstandigheden voor een pro- n 
ductie tegen lagen kostprijs ongunstig zijn, zouden sonunige groepen van d 
producenten met verlies moeten werken of zou een deel van den grond g 
braak moeten blijven liggen. " 

Gezien in het licht van hetgeen hiervoren werd opgemerkt, zullen ge-
volgen van dien aard door de afzonderlijke West-Europese landen in al . sj 
hun consequenties niet worden aanvaard. Men zal derhalve goed doen, d 
inden aanvang minder verstrekkende maatregelen te nemen. d 
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:tie Vandaar dan ook dat in het plan-MANSHoLT voor qe West-Europese 
dat samenwerking op agrarisch gebied slechts enkele beperkte maatregelen 

worden voorgesteld. 
Dit plan, dat door onzen minister van Landbouw is opgesteld, beperkt 

ur, zich voorlopig tot een drietal maatregelen. 
10- In de eerste plaats wordt voorgesteld, de door de afzonderlijke landen 

te nemen beschermende maatregelen onder contröle van een West-Europese 
:he Landbouw Autoriteit te brengen. 
m- Voorts zal moeten worden getracht het verloop van de prijzen te be-
~e- invloeden. Van een West-Europesen prijs voor de agrarische producten 
~en zal nog geen sprake kunnen zijn, doch wel zal men moeten komen tot af-
m- spraken, tegen welken prijs of tussen welke prijsgrenzen de agrarische 
ten producten (of de belangrijkste daarvan) tussen de verschillende landen 

zullen worden uitgewisseld. Bij de keuze van het juiste niveau van dezen 
kt, Europesen verhandelingsprijs zal rekening moeten worden gehouden met 
ijk verschillende overwegingen die ook op gebieden buiten den landbouw 
ra- betrekking zullen hebben. Wij wezen reeds op de noodzaak, te komen tot 

het sluitend maken van de betalingsbalans van Europa, op de economische 
nd situatie als geheel, het vergroten van de welvaart, enz. \" 
.en Het hanteren van een Europesen verhandelingsprijs zal tevens nood-
:0- zakelijk maken, dat de handel met landen buiten Europa enigszins wordt 

gecoördineerd. 
de In de derde plaats zulle,n, tengevolge van de grote schommelingen in 

den omvang van de agrarische productie, maatregelen moeten worden ge-
ijn nomen om tijdelijk overschotten op te vangen, heffingen op te leggen 
nd en toeslagen uit te betalen. Een West-Europees Landbouwegalisatiefonds 
an zal dan ook niet kunnen worden gemist. 
ok Ook bij dezen bescheiden opzet van de West-Europese samenw~rking 
jn. op landbouwgebied zullen nog allerlei problemen opduiken die tevoren 
.ie moeilijk zijn te overzien. Zoals we reeds eerder opmerkten is de land-
d- bouw niet te isoleren van het alles omvattend economisch terrein. 
en 

Voor de uitvoering van deze plannen is vereist dat een West-Europese 
en Hoge Autoriteit in het leven wordt geroepen, die met bepaalde bevoegd

heden wordt bekleed. 
Gedacht wordt aan een Europese Landbouw Autoriteit, bestaande uit 

pa vertegenwoordigers der deelnemende landen. Het zal nodig zijn dat zowel 
In de belangen van de producenten en hun arbeiders als die van de consumen-
rd ten vertegenwoordigd zijn. 
jk Aan een 'commissie van advies uit de betrokken groepen en een staf van 
ht technisch en administratief personeel zal niet te ontkomen zijn. 

De beslissingen welke door een dergelijk orgaan zullen worden ge-
0- nomen, zullen zeker invloed uitoefenen op de nationale economie van elk 
U1 deelnemend land. Besluiten van de Hoge Autoriteit zullen moeten worden 
ld getoetst door een Raad van Europese Ministers van Landbouw, die aan-

wijzingen zal kunnen geven. 
e- Wanneer deze Raad van Ministers bij gekwalificeerde meerperheid be-
at slissingen kan nemen, waaraan dus elk land gebonden zal zijn, betekent 
n, . dit een gedeeltelijke overdracht van souvereine bevoegdheden der afzon-

derlijke staten. De nationale landbouwpolitiek wordt dan voor een deel 
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ondergeschikt aan de West-Europese landbouwpolitiek. Men is dan aan
geland op het terrein van de federatieve samenwerking op landbouwgebied 
in West-Europa. 

Indien er landen zijn die onder geen beding een gedeelte van eigen , i 
zeggenschap op dit gebied willen prijsgeven, dan zal het bezwaarlijk zijn, 
een zo breed mogelijke West-Europese samenwerking op agrarisch terrein 
tot stand te brengen. 

Zo staat Engeland het meest afwijzend tegenover dit soort samenwer
king. Britse vertegenwoordigers achten het voeren van een zo effectief 
mogelijke landbouwpolitiek een bij uitstek nationale aangelegenheid. Het. 
doorkruisen van eigen uitgebalanceerde landbouwproductie - zo heet het 
- door West-Europese maatregelen, die een bindend karakter dragen, 
wordt in strijd geacht met de Engelse opvattingen. 

Bij de voorbereiding van het plan-ScHuMAN voor de West-Europese 
steenkool-, staal- en ijzerindustrie werd door Engeland eenzelfde stand
punt ingenomen. 

Voorzover het den landbouw betreft lijkt het er op, dat de Scandina
vische landen het Engelse standpunt zullen delen. 
, Wellicht wordt straks in dit verband de vraag urgent of niet zonder 
deze . landen toch moet worden gestreefd naar het doel dat hierboven werd 
omschreven. Het is te hopen, dat zal blijken, dat die vraag niet zal be
hoeven te worden gesteld. Europese agrarische federatieve samenwerking 
zonder deelneming van Engeland en de Scandinavische landen zou een 
aanmerkelijke versmalling van het werkterrein betekenen, met alle na
delige gevolgen van dien. Wij gaan daarop thans niet brede!," in. 

, Wij menen dat het verlenen van medewerking aan het streven naar 
federatieve samenwerking op landbouwgebied in overeenstemming is met 
de antirevolutionaire beginselen neergelegd in art. XVIII van ons Pro
gram van Beginselen. In het Maartnummer van A. R. Staatkunde heeft 
Mr GROll:N in de adviezenrubriek hierop, naar aanleiding van een ge
stelde vraag, uitvoerig gewezen. 

Wel menen wij dat onze partij de bezinningsarbeid op internationaal 
gebied krachtig ter hand behoort te nemen. Een nieuwe taak ligt voor ons. 
De betekenis van onze antirevolutionaire beginselen houdt bij de grenzen 
van het land niet op. Ook in West-Europees verband houden de belang
rijke problemen rechtstreeks verband met onze op grond van Gods Woord 
beleden politieke en maatschappelijke beginselen. Onze christelijke levens
en wereldbeschouwing zal bevruchtend moeten inwerken op deze West
Europese samenwerking in het algemeen en de politieke coördinatie in het 
bijzonder. 

Deze nieuwe taak zal niet alleen door onze volksvertegenwoordigers en 
ons partij-apparaat, maar oo~ ,door een. grote kaderkern in onze partij 
moeten worden volvoerd. Het wekken van belangstelling voor deze vraag
stukken is slechts een eerste begin. 

* 



LaIl-

i>ied 

:gen 
djn, 
rein 

ver
:tief 
Het. 
het 
~en, ' 

>ese 
.nd-

ina-

. der 
'erd 
be
jng 
een 
na-

aar 
met 
'ro
eeft 
ge-

laaI 
ms. 
zen 
ng
ord 
ns
~st

het 

en 
rtij 
ag-

"'PRINCIPiËLE MAATSTAF PRIJSPOLITIEK DER OVERHEID 237 

VRAAG EN ANTWÇ)ORD 

VRAAG: 
Over de prijszetting van het brood is momenteel nog al een en ander 

te doen. Wij als bakkers zijn van oordeel, dat de Regering hierin niet 
recht handelt. Kunt u enige principële richtlijnen aangeven voor een naar 
a.r. inzicht rechtvaardige prijspolitiek ten aanzien van de bakkers? 

ANTWOORD: 
De taak der Overheid zou men kort kunnen omschrijven als: beharti

ging van het algemeen volkswelzijn tot handhaving der gerechtigheid. 
Specifieke taak der Overheid is: behartiging van het "algemeen belang" ; 

maar dan moet dat algemeen "belang" worden verstaan als "rechts
belang". Waarbij men steeds bedenke, dat "recht" maar niet een formele 
zaak is, maar altijd en overal een materiëlen inhoud heeft . 

Als de Overheid zich een aangelegenheid aantrekt, behartigt zij die 
altijd naar andere maatstaven dan wanneer personen of lichamen, welke 
geen Overheid zijn, haar ter hand nemen. De Overheid moet wat zij 
zich aantrekt altijd behartigen naar publiekrechtelijke maatstaven, want 
de staat is res publica, publieke zaak. De Overheid plag zich nimmer 
laten leiden door groepsbelangen, maar steeds slechts door wat het alge
meen (rechts)belang vordert. 

Het economische leven wordt gekarakteriseerd door de vrije onder
nemingsfunctie. Daarbij gaat het niet slechts om voorziening in reeds 
bestáánde behoeften of, op hoger plan, om een zo perfect mogelijke voor
ziening daarin, maar veel meer nog om het leiden van de behoef te
'Vorming. In dat laatste wordt de ontplooiing van het leven bevorderd en 
vervullen degenen, die geroepen zijn leiding te geven in het economische 
leven, hun Goddelijke opdracht. (Natuurlijk mag niet worden voorbij
gezien, dat ook een behoefte-vorming ten kwade mogelijk is, welke niet 
naar Gods wil is en het leven verwoest.) 

Het voorgaande en niet het winststreven is de bepalende factor in het 
vrije bedrijfsleven. De goede ondernemer streeft niet naar de hoogste 
winst, maar naar de ontplooiing van zijn onderneming, hetgeen dan weer 
leidt tot een beter vervullen der vrije ondernemings-functie. De winst is 
slechts d~ beloning van de in het op- en uitbouwen der onderneming be~ 
toonde bekwaamheid en energie en voor het daarbij gelopen risico. 

Want met de vrije ondernemingsfunctie zijn risico en concurrentie on
losmakelijk verbonden. Dat er concurrentie is, valt toe te juichen: zij 
beschermt den consument tegen uitbuiting, welke het leven' niet dient, 
maar knecht. 

Daarom zijn monopolies ook zo gevaarlijk. Zij kunnen voor de Over
heid aanleiding zijn, monopolies te verbieden en te breken, alsmede om 
voorzieningen, welke naar haar aard monopolistisch zijn, aan zich te 
trekken. Dat doet zij dan, omdat het haar taak is het algemeen rechts-
4. S. XXI- 6/7 IS 
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belang te behartigen tot handhaving der gerechtigheid onder en ten be
hoeve van haar onderdanen. Zij wordt daarbij gedreven door een publiek 
rechts-motief, niet door een economisch motief. Hoewel ook overheids
bedrijven, evenals de gehele overheidsdienst, op efficiënte wijze dienen te 
worden gevoerd, kan bedoeld motief soms ook medebrengen, dat deficit
financiering toelaatbaar moet worden geacht. In een vrije onderneming 
is dat - op den duur - ondenkbaar. 

Ook het door de Overheid reglementeren van en ingrijpen in de prijs
vorming is alleen te motiveren met haar plicht tot behartiging van het 
algemeen rechtsbelang. Wanneer dit zulke maatregelen niet vordert, han
delt de Overheid onrechtmatig, wanneer zij die toch neemt. 

Het kenmerkende van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is, dat daar 
juridische (niet economische I) dwangmacht wordt gehanteerd. Over 
dwangmacht heeft in deze tijdelijke werkelijkheid alleen de staats overheid 
de beschikking: alleen zij draagt rechtens het zwaard en zij draagt het 
niet tevergeefs. Het merkwaardige is nu, dat in de p.b.o. die dwangmacht 
over het bedrijfsleven en over de bedrijfsgenoten door de Overheid wordt 
toevertrouwd aan vertegenwoordigers dier bedrijfsgenoten zelf. 

Degenen, die - hetzij als ondernemer hetzij als arbeider - hun plaats 
vervullen in het vrije economische leven, zijn door den aard van hun 
positie niet aangelegd op het behartigen van het algemeen belang, maar 
op het nastreven van de belangen van zich en hun groep. Mits dat recht
matige belangen zijn en mits zij bij de behartiging daarvan ook de recht
matige < belangen van andere( n) (groepen) in het oog houden en mits zij 
hun rechtmatige belangen ook op rechtmatige wijze behartigen, steekt 
daarin ook niets onoirbaars. Niet zij zijn geroepen als hoeder van het 
algemeen belang; daarvoor te waken is taak en roeping der Overheid. 

Doordat de lichamen der p.b.o. worden gevormd uit vertegenwoordigers 
der bedrijfsgenoten, bestaat de kans, dat zij groepsbelangen gaan nastreven. 
Ook in een niet-publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zou dat zo zijn, 
maar daar waakte dan de Overheid - waaronder hier begrepen de rech
ter -, dat daarbij de rechtmatige belangen van andere groepen, van out
siders en van consumenten worden ontzien. In de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie zijn echter bedrijfsgenoten zelf met overheids-dwang
macht toegerust. En die mag uiteraard alleen in het algemeen (rechts)
belang worden gehanteerd. Daarom is in de p.b.o. een effectief toezicht 
van overheidswege op de gestie der bedrijfsorganen onontkoombaar en 
moet de Overheid ook de mogelijkheid hebben, maatregelen dier organen 
te vernietigen. De Overheid, die aan die organen haar overheids-dwang
macht toevertrouwde, blijft er immers aansprakelijk voor, dat die dwang
macht niet anders wordt gehanteerd dan in het algemeen (rechts)belang. 

De Overheid mag zich niet exclusief richten op het behartigen van de 
belangen van een of meer groepen - zij moet de rechtmatige belàngen 
van alle groepen in het oog houden. Uit dat oogpunt gezien kan haar 
taak van: behartiging van het algemeen welzijn tot handhaving der ge
rlchtigheid, ook worden omschreven als: evenwichtige harmonisering van 
de rechtmatige belangen van àlle bij een zekere aangelegenheid betrokken 
groepen. < 
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Als antirevolutionairen verzetten wij ons tegen zulk een geleide eco
nomie, welke wordt begeerd en nagestreefd uit de overtuiging, als zou 
de Overheid naar haar aard geroepen zijn, het economische leven te 
leiden en te beheersen. Door zulk een geleide economie wordt immers 
de souvereiniteit in eigen kring van het vrije bedrijfsleven aangetast, een 
s.i.e.k., welke maar niet een stokpaardje van ons a.r. is, maar een ordi
nantie, welke de Schepper van hemel en aarde voor deze tijdelijke werke
lijkheid heeft gesteld, omdat Hij alleen Souverein over Zijn schepping 
wilde zijn en daarom niet kon dulden, dat in die schepping een levens
kring over een anderen zou heersen. 

Dit standpunt sluit niet elk ingrijpen van de Overheid op economisch 
gebied en zelfs niet elke geleide economie uit. Deze zijn rechtmatig en 
rechtvaardig in zulke gevallen, waar door afzijdig blijven der Overheid 
bet onrecht vrij spel zou hebben. Men denke met name aan crisis-, 
oorlogs- en na-oorlogs-omstandigheden, aan een prijsval, welke de natio
nale economie te gronde zou richten, aan schaarste en zwarte markt, 
waarvan de economisch zwakkeren de dupe zouden worden. 

In al deze gevallen blijft daarbij gelden wat eerder werd opgemerkt 
omtrent grondslag en maatstaf van het overheidsoptreden te dezen: het 
moet zijn behartiging van het algemeen volkswelzijn, volgens publiek
rechtelijke maatstaven, tot handhaving der gerechtigheid. 

Ook thans leven wij nog en weer in een periode, waarin aan een 
overheids-nood-régime met betrekking tot bepaalde sectoren van het eco
nomisch leven niet valt te ontkomen. 

(Niet te ontkennen valt, dat zich daaronder mengen zekere socialistische 
strevingen naar een geleide economie in den zin als ze door ons wordt 
afgewezen. Maar dit blijve thans terzijde.) 

Dit geldt dan o. a. met betrekking tot een zekere regulering van den 
prijs van zekere voortbrengselen van den landbouw en de daaruit ver
vaardigde eerste levensbehoeften, als b.v. brood en aanverwante artikelen. 

Ook in dat nood-régime geldt dan weer, dat de Overheid het moet 
voeren naar den maatstaf van het voor de vervulling van haar taak alge
meen geldende kriterium, dat in casu dus neerkomt op evenwichtige har
monisering van de rechtmatige belangen van alle bij (0. a.) den brood
prijs betrokken groepen, t. w. boer, bakker, consument. 

Hoe die harmonisering· moet plaats vinden valt slechts in concreto uit 
te maken, na overweging van alle feitelijke factoren, welke daarin een 
rol spelen. Een enkele algemene opmerking moge echter nog dienen. 

De bakker zit tussen hamer en aambeeld van twee groepen, welke zelf 
krachtig zijn georganiseerd en die machtige pleitbezorgers hebben, te 
weten de boeren enerzijds en de consumenten, vertegenwoordigd met 
name door de grote arbeiders-vakcentralen, andererzijds. Men mag zich 
wellicht afvragen, of de Regering wel in voldoende mate de belangen van 
de drie belanghebbende groepen en niet alleen die van deze twee in het 
oog houdt. Hier zou zich dan een tekort in organisatiekracht bij den 
middenstand wreken. En de Overheid zou tekort schieten in haar taak 
de belangen van àlle groepen evenwichtig te harmoniseren en daarin tot 
handhaving der gerechtigheid het algemeen volkswelzijri te behartigen. 



240 
, / ADVIEZENltUBRIEK 

Overheidsoptreden veroorzaakt altoos veranderingen en verschuivingen. 
Zo kan zelfs een zuiver fiscale belastingheffing onbedoeld verandering 
in verbruiksgewoonten brengen. Daaraan valt niet te ontkomen. 

Maar indien de Overheid een bepaald doel bepaaldelijk wenst, behoort 
zij daarvoor openlijk uit te komen. Als aangetoond wordt, dat sanering 
van een bedrijfstak uit gerechtigheidsoogpunt in het algemeen volkswelzijn 
vereist is, dan is de Overheid bevoegd, die ter hand te nemen. Maar 
dan openlijk. 

Dit sluit niet uit, dat zo'n doel nevendoel kan en mag zijn. Maar ook 
dan: openlijk. 

Een - terecht of ten onrechte - gewenst doel nastreven met middelen, 
welke aan de Overheid niet tot dat doel ter beschikking zijn gesteld, is 
détournement de pouvoir, misbruik van overheidsmacht, publiekrechte
lijk onrecht. 

\ 
De vrije economie is een fijn raderwerk, waarin alle verhoudingen 

zich naar economische maatstaven op elkaar zouden afstemmen. Dit blijft 
waar, ook al moet worden erkend, dat zulk een vrije economie, zonder 
van buiten af inwerkende invloeden, en vooral ook zonder zondige in
vloeden zowel van economischen en anderen aard, slechts in de theorie 
bestaat. 

Het ingrijpen der Overheid in de economie kan echter - ook wanneer 
het in het licht van wat hiervoren werd betoogd, volkomen terecht is _ 
nooit anders dan naar vrij groven maatstaf geschieden. Daardoor werkt 
het, ook bij het meest oprechte streven tot zo evenwichtig mogelijke har
monisering van alle belangen, altijd nivellerend. Gaat de Overheid om 
die harmonisering te vervolmaken, in haar maatregelen verder detailleren 
en individualiseren, dan - de praktijk leert het - betekent dit een persen 
van het oorspronkelijk vrije bedrijfsleven in een steeds nauwer en steeds 
knellender keurslijf van bepalingen. Daardoor wordt enerzijds dat be
drijfsleven hoe langer hoe meer van zijn eigen karakter beroofd, het fijne 
economische raderwerk wordt steeds verder verstoord, en andererzijds 
neemt de lust tot ontduiken der door de Overheid gestelde bepalingen 
hand over hand toe, met alle funeste gevolgen van dien. 

De van de Overheid te verlangen harmonisatie kan dus slechts naar 
vrij grove maatstaven worden nagestreefd. Bij prijszetting, quotering e. d. 
zal zij zich hebben te richten naar het gemiddelde bedrijf van redelijke 
efficiency. Is het voeren van nevenproducten normaal, dan zal zij ook 
daarmede rekening moeten houden. 

Niet aan de structuur van elke individuele onderneming zal zij haar 
maatregelen kunnen aanpassen. Zij zal niet het voortbestaan van elke in
dividuele onderneming kunnen waarborgen. Wel dient zij er bij het nemen 
van haar maatregelen naar te streven, dat ondernemingen, welke (nog) 
een nuttige maatschappelijke functie vervullen, niet van de kaart worden 
geveegd. In versterkte mate geldt dat voor een maatschappelijk nuttigen 
bedrijfstak als geheel. 

Wie (nog) een nuttige economische functie vervult dient zoveel mogelijk 
tot het vervullen daarvan in staat te blijven worden gesteld. 

Dit laatste is in het onderhavige geval mede van belang met het oog op 
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de vraag, in welke richting bij de prijszetting van het brood van over
heidswege met de belangen en de positie der bakkers rekening moet wor
den gehouden. 

Het gaat hier niet allereerst om het voor verpaupering behoeden van 
de bakkers door hun een redelijk inkomen te garanderen, maar om een 
rechtvaardige beloning voor de door hen vervulde economische functie .. 

Zij dienen te ontvangen een rechtvaardige beloning voor het vervullen 
van hun taak als ondernemer (vormgeving aan behoeften en orgap.isatie 
van de voorziening daarin), voor het presteren van eigen arbeid als even
tueel "mede-werkend patroon", voor rente van geïnvesteerd kapitaal en 
voor het dragen van risico, een en ander ter zake van de economisch 
nuttige voorziening der bevolking met een van haar eerste levensbehoeften. 
M. a. w. deze beloning moet uit den prijs van het hoofdproduct kunnen 
komen. 

Het is daarbij zeer wel mogelijk, dat die rechtvaardige beloning in 
bepaalde gevallen geen voldoend inkomen oplevert, b.v. omdat een be
paalde onderneming daarvoor hetzij absoluut hetzij voor zover den omzet 
van brood betreft, niet groot genoeg is. Dàt kan de Overheid dan echter 
niet helpen. Dáárvoor zal de ondernemer elders compensatie moeten 
zoeken, b.v. in combinatie met een nevenbedrijf of met nevenproducten 
der bakkerij. • 

En dat onefficiënte of slecht geleide bedrijven mede tengevolge van de 
prijszetting komen weg te vallen, kan de Overheid al evenmin worden 
aangerekend. 

Overigens komt het billijk en rechtvaardig voor, dat de Overhdd bij 
haar prijszetting rekening houdt met het onderscheid in consumptie
gewoonten 'in de verschillende streken van het land, met de grootte van 
den plaatselijken klantenkring (ook in kleine plaatsen kan ten minste één 
bakker nodig zijn, daar brood zich nu eenmaal weinig leent voor aanvoer 
van elders) e. d. Dit kàn aanleiding geven tot regionale differentiatie in 
de broodprijzen. G. 

* 
BOEKBESPREKING 

Prof. Dr H. DOOYEWEERD} De strijd om het souvereiniteits
begrip in de moderne rechts- en staatsleer. Uitgewerkte 
rede ter gelegenheid van de 70e herdenking van de 
stichting der Vrije Universiteit op 20 October 1950. 
Uitg. H. J. Paris, A'dam, 1950; 67 blzz. 

. Het is uiteraard niet toevallig, dat Prof. DOOYEWEERD in zijn rectorale 
rede ter gelegenheid van den 70en verjaardag van de V.U. het begrip 
"souvereiniteit" als onderwerp heeft gekozen. De stichter en eerste rector 
magnificus der V.U., Dr KUYPER} behandelde in zijn rectorale rede 70 jaar 
geleden ook dit begrip en gaf met zijn universele gedachte van de souve
reiniteit in eigen kring een forsen stoot aan de ontwikkeling van een calvi
nistische wetenschapsbeoefening. Het is echter niet alleen deze historische 

. overweging, . welke DoOYEWEERD er toe heeft geleid de souvereiniteit ook 

/ 
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thans aan de orde te stellen. De actualiteit van den strijd om het souve
reiniteitsbegrip zal eveneens een aanleiding daartoe zijn geweest. 

De huidige ontwikkeling in de internationale verhoudingen, de strijd 
om nieuwe rechtsvormen in de inter-statelijke samenleving en vooral ook 
de poging om te komen tot nieuwe federale staatsvormen, hebben de be
tekenis van de souvereiniteit der staten tot een voorwerp van beschouwing 
en discussie gemaakt ver buiten den eigenlijken staatswetenschappelijken 
kring. In de hedendaagse praktische politiek is men in moeilijkheden ge
raakt met de hecht gewortelde gedachte, dat souvereiniteit zoiets betekent 
als een volheid van macht. Dit heeft er toe geleid, dat men onder den drang 
van de omstandigheden er toe neigde, het gehele souvereiniteitsbegrip 
maar als een verouderd begrip overboord te werpen. . 

Het overgrote deel van de rede van DoOYEWEERD wordt in beslag ge
nomen door een critische verhandeling over de geschiedenis van het leer
stuk der souvereiniteit in de rechts- en staatsleer. 

De grondlegger van het souvereiniteitsbegrip in de humanistische staats
leer is geweest JEAN BODIN. De souvereiniteit is voor hem de absolute 
en enig oorspronkelijke competentie tot rechtsvorming binnen het grond
gebied van den staat. Naast de staatsoverheid, als enige bevoegd tot rechts
vorming is geen plaats voor samenlevingsverbanden met eigen competentie 
tot interne rechtsvorming. Tegen deze juridische almacht van den staat 
is reeds de calvinistische jurist JOHANNES ALTHUSIUS opgekomen. Hij 
stelde tegenover BODIN' s opvatting de eigen, niet van enige andere af te 
leiden, rechtssfeer der sociale levenskringen. Helaas heeft niet ALTHUSIUS', 
van een goddelijke wereldorde uitgaande, opvatting, doch de humanistische 
van BODIN de verdere ontwikkeling van het souvereiniteitsbegrip beïnvloed. 

Ik zal in deze bespreking DooYEWEERD' s historische beschouwing niet 
verder op den voet volgen. De schrijver toont aan, dat de gehele ontwikke
ling van het souvereiniteitsbegrip in de humanistische staatsleer, zowel op 
bàsis van het natuurrecht (BODIN, HUGO DE GROOT, HOBBES, ROUSSEAU 
en LocKE), als op die van de leer der staatssouvereiniteit en der Histori
sche school (VON BESELER, GIERKE, JELLINCK), als ook op die van de leer 
der rechtssouvereiniteit (KRABBE, KELSEN en GURVITCH), impliceert de 
loochening van oorspronkelijke, materieel-juridisch begrensde competentie
sferen van den staat en de overige levenskringen. 

Daardoor leidt zelfs de opvatting van iemand als GURVITCH, die meer dan 
andere humanistische staatsrechtsleraren er naar heeft gestreefd, met het 
traditionele souvereiniteitsbegrip te breken, er toe, dat tenslotte toch weer 
aan een der levenskringen . de absolute souvereiniteit over alle andere in 
handen wordt gespeeld. En of dat dan is een autonome rechtsorganisatie 
van het economisch leven met fabrieksraden en een nationaal-economischen 
raad dan wel een absolute staatsorde, doet er in wezen niet veel toe. 

Het kenmerk van de souvereiniteit is, ook volgens DoOYEWEERD, de 
oorspronkelijkheid van de competentie, d. w. z. dat deze competentie niet 
van een andere, hogere, menselijke bevoegdheid kan zijn afgeleid. Het car
dinale verschil met de humanistische theorieën is dan echter, dat deze 
souvereiniteit niet betekent een volheid van competentie tot rechtsvorming 
in handen van één menselijken levenskring, doch dat er velerlei oorspron
kelijke rechtsmacht is, verdeeld over velerlei levenskringen. Daarom is 
er niet: de souvereiniteit, doch alleen souvereiniteit in eigen kring. De 
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souvereiniteit van den staat is evenzeer een souvereiniteit in eigen kring 
als die van kerk of gezin. De competentie tot rechtsvorming van de een is 
niet van die van de andere afgeleid. De rechtsmacht van iederen levens
kring wordt bepaald door den innerlijken aard van den kring zelf. En 
deze innerlijke aard is de uitdrukking van den "vol" -souvereinen Godde
lijken Schepperswil en Schepperswijsheid. 

De staat is alleen tot rechtsvorming bevoegd "in eigen kring". Hij kan 
en mag geen intern bedrijfsrecht of intern kerkrecht vormen. Toch neemt 
de staat onder en temidden van de tot rechtsvorming competente levens
kringen een geheel eigen en een brede plaats in. Kunnen de niet-statelijke 
levensverbanden alleen specifiek, op hun interne leven betrekking hebbend, 
recht vormen, de staat vormt het gemeenrecht, regelende het gehele uit
wendige rechtsverkeer binnen zijn gebied. 

DoOYEWEERD bespreekt in het kort de belangrijke vraag, of in de interne 
sfeer van het staatsverband nog plaats blijft voor een oorspronkelijk over
heidsgezag, dat niet aan het positieve staatsrecht ontleend is. In de moderne 
constitutionele staten met hun op een grondwet gebaseerde wetgevingen 
zijn de overheidsbevoegdheden zo volledig mogelijk vastgelegd. Is er daar
naast nog sprake van een buiten het positieve recht staande oorspronke
lijke overheidsbevoegdheid ? Zelfs de wijze, waarop de Constitutie kan 
worden veranderd, is in de moderne staten in het positieve recht tot in 
finesses geregeld. 

De schrijver beantwoordt de gestelde vraag als volgt: Het overheids
gezag kan in afgeleiden zin door een reeks organen worden uitgeoefend, 
die tegenover elkander een relatieve onafhankelijkheid bezitten en wier 
competentie in de grondwet en nader in zgn. organieke wetten geregeld is. 
~aar de oorspronkelijke competentie vraagt een rechtsorgaan, dat binnen 
de structurele grenzen van de statelijke rechtsmacht inderdaad met het 
hoogste gezag is bekleed en zich ook bij tijdelijke suspendering van een 
positieve grondwettelijke orde als Overheid kan legitimeren, doordat zij 
in staat is haar publiekrechtelijke taak te vervullen op den grondslag van 
het territoriale monopolie der zwaardmacht. 

Terecht wordt opgemerkt, dat het z.g. noodrecht ons te zeer vertrouwd 
is geworden, dan dat wij ons nog aan de illusie van de "logische gesloten
heid" van de positieve rechtsorde kunnen overgeven. Inderdaad is dan 
ook de Grondwet niet de bakermat van de souvereiniteit, noch is de Grond
wet zelf souverein. Zij is zelf een - ongetwijfeld uiterst belangrijke -
gepositiveerde rechtsregeling, maar toch ook niet meer dan een positief
rechtelijke regeling, uitgaande van de met oorspronkelijke competentie tot 
rechtsvorming uitgeruste Overheid. De oorspronkelijke competentie dier 
Overheid wordt daardoor in laatster instantie niet aangetast. Daarom kan 
de Grondwet ook nimmer zijn het einde van alle tegenspraak. 

Tenslotte behandelt DOOYEWEERD het probleem van de verhouding van 
den staat tot de volkenrechtelijke organisaties, de verhouding van het 
staatsrecht tot het volkenrecht. Het dilemma, waarin de moderne leer van 
de reclïtssouvereiniteit verkeert, nl. of het staatsrecht zijn gelding ontleent 
aan het volkenrecht, dan wel omgekeerd het volkenrecht aan het staats
rcht, plaatst deze leer voor een onoplosbare moeilijkheid. De verwezen
lijking van de idee der civitas maxima zou het einde van het volkenrecht 
betekenen en andererzijds kan de staat nooit op dezelfde wijze deel zijn 
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van een volkenbond of volkerenunie als gemeenten, provinciën, water
schappen of andere autonome publiekrechtelijke corporaties delen zijn van 
het staatsverband. Het volkenrechtelijke gemeenschapsrecht wijkt in zijn 
innerlijken aard en structuur principieel af van het interne verbandsrecht 
van den staat en kan dus nimmer de souvereine geldingsbron van dit laat-
ste zijn. 

Het staatsrecht is "enkaptisch" gebonden in het volkenrecht, gelijk 
omgekeerd het volkenrecht "enkaptisch" is gebonden in het interne staats
recht, maar in deze wederkerige binding verliezen geen van beide hun 
eigen innerlijken aard en oorspronkelijke competentiesfeer. 

Het zou van belang zijn geweest, indien Prof. DOOYEWEERD bij het 
schrijven van zijn beschouwingen aanleiding had kunnen vinden tevens 
aandacht te schenken aan de voor ons zo actuele kwestie der federatie
vorming, toegespitst op de ontwikkeling van een federaal Europa. Hier 
toch liggen, met name met betrekking tot het door hem. behandelde souve
reiniteitsbegrip, problemen, welker bestudering', niet het minst in onzen 
eigen kring, .zeer dringend is. Deze problemen liggen naar mijn mening nog 
weer in een ander vlak dan het door den schrijver behandelde vraagstuk 
van de verhouding van staats- en volkenrecht, van den staat tegenover een 
volkenrechtelijke organisatie. De federatie immers, zij het dan ook dat 
deze larigs volkenrechtelijken weg zal moeten tot standkomen, zal direct 
na haar tot standkoming een eigen staatsstructuur verkrijgen' en niet het 
karakter van volkenrechtelijke organisatie gaan dragen. Hoe verhoudt zich 
de overheidscompetentie der federale organen ten opzichte van die der n 
nationale overheden? Liggen beider rechtsvormingsbevoegdheden niet bin- te 
nen denzelfden competentiekring ? Hebben wij hier niet, inplaats van met d 
een eigen souvereiniteit binnen een ieder, voor zich van den anderen , E 
tureel verschillenden kring, te maken met een functionele splitsing van ti 
de oorspronkelijke statelijke rechtsvormingscompetentie, verdeeld b 
twee verschillende, van elkander onafhankelijke organen of kringen? I 
hoe staat het, indien dit zo is, met het monopolie van de zwaardmacht b 
beide kringen, te weten federatie en afzonderlijke federerende staten? " t( 

Dit zijn vragen, waarmede men op dit ogenblik in de politiek te maken 
heeft. En het zou belangrijk zijn, indien Prof. DOOYEWEERD daarover zijl! " 
licht zou willen laten schijnen. Moge hij daartoe alsnog op de een of andere t~ 
wijze de gelegenheid vinden. 

Het is niet in den waan, dat ik in staat zou zijn een wetenschappelijke k 
verhandeling van dezen grootmeester der calvinistische wijsbegeerte 0 

passende wijze te beoordelen, doch uit dankbaarheid voor diens fundamen· al 

tele beschouwing over het actuele probleem van de souvereiniteit in de el 
staatsleer, dat ik gemeend heb aan bet verzoek; de rectorale rede voor ' g 
blad te bespreken te moeten voldoen. W. P. BERGHUIS. SI 
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DR M. C. SMIT 

Een critische beschouwing naar aanleiding van 
de rede van Mr Dr J. J. LbEFF over Katholi
cisme} verdraagzaamheid en democratie naar 
Nederlandse verhoudingen. Uitgave van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming, 's Graven
hage, 1950; 22 blzz. 1

). 

Een oud vraagstuk kondigt zich opnieuw aan 
Reeds lang voor den Tweeden Wereldoorlog bestond er een sriel toe

nemende belangstelling voor de houding van het Rooms-katholicisme 
tegenover de staatkundige vrijheden. Van meet af was in het bijzonder 
de vrijheid van eredienst, van onderwijs en van propaganda in het geding. 
Er waren tal van factoren aan te wijzen, welke die hernieuwde belangstel
ling alleszins begrijpelijk maakten. Reeds enigen tijd had het grotere ge
boorte-overschot der Rooms-katholieke volksgroep de aandacht getrokken. 
Het ging hier om een des te opvallender ontwikkeling omdat sinds 1830 
het aantal Rooms-katholieken procentsgewijs steeds was teruggelopen, 
totdat na 1909 de stijging inzette. 

In de tweede plaats kon worden gewezen op moeilijkheden, die in over
. wegend Rooms-katholieke landen als b.v. Oostenrijk en Spanje aan Pro

testanten in den weg werden gelegd. 
Als derde factor moet worden vermeld de grote vlucht, dje het Rooms

katholieke denken in wijsbegeerte en theologie nam, en de sterke activiteit 
op sociaal-economisch en politiek gebied. Het werd steeds duidelijker, dat 
aan het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw 
een macht was gegroeid die, modem toegerust, zich er van bewust was 
geworden, een doorslaggevende factor te kunnen worden in den weten
schappelijken, socialen en politieken strijd. Zodra zij tengevolge van quan
titatieve en geestelijke verschuivingen eenmaal het politieke· overwicht 
zou hebben verworven, moest zij in staat worden geacht onmiddellijk de 
leiding in het publieke leven op zich te nemen en wel overeenkomstig 
specifiek Rooms-katholieke principes. 

1) De brochure bevat mede de rede van Prof. Dr L. G. J. Ver b e r n e over de 
historische aspecten van genoemd thema. Op diens betoog gaan we hier niet in: 
zijn historische schets is te fraai dan dat we den indruk dien het geheel achterlaat 
zouden willen schaden door critiek op détails. 
À. S. XX1-8 H 

" 



Onder deze omstandigheden 'ctntstond in breden, niet-Katholieken kring 
een gevoel van onbehagen, een vaak onbestemde vrees, die door geen 
geruststellende verklaring was weg te nemen, omdat de praktijk in som
mige overwegend Rooms-katholieke landen overeenstemming vertoonde 
met wat overgeleverd was aangaande beperkingen van de geestelijke vrij
heid onder Rooms-katholiek bestuur in vroeger dagen. De feiten wezen 
uit, dat niet radicaal met vroegere opvattingen en toestanden was ge
broken. 

Hoe actueel het probleem der verdraagzaamheid in een Rooms-katho
lieken staat ook mocht zijn geworden, er waren te veel weerstanden te 
overwinnen dan dat het reeds vóór 1940 hierover tot een diepgaand ge
sprek tussen Protestant en Rooms-katholiek kon komen. Eerst na den 
Tweeden Wereldoorlog, toen gebleken was dat het groeiproces van Rome's 
macht was doorgegaan, is men zich zowel van Rooms-katholieke als van 
Protestantse zijde grondiger met het tolerantievraagstuk gaan be~ig hou
den en wel in zo sterke mate, dat het in de vele gesprekcentra, waarin 
mensen van verschillende levensovertuiging. samenkomen om den achter
grond van elkaars standpunt beter te verstaan, één van de geliefkoosde 
onderwerpen is geworden. 

Echter, ondanks alle mogelijkheden en pogingen door vriendschappe
lijke gedachtenwisseling misverstanden uit den weg te ruimen, is het wan
trouwen ten aanZien van Rome's houding tegenover de verdraagzaam
heid blijven bestaan. Men heeft er van Rooms-katholieke zijde tevergeefs 
op gewezen, dat het niet aanging het zicht op de toekomst te laten ver
troebelen door gebeurtenissen in het verleden, toen de voorwaarden voor 
het handelen geheel anders waren. Als voorbeeld van nieuwe historische 
mogelijkheden wijst men dan op Ierland, waar in een overwegend Rooms
katholiek land de Protestanten in staatkundig en godsdienstig opzicht een 
volledige vrijheid hebben en tot de hoogste staatsfuncties worden ge
roepen. Men maakt er tevens opmerkzaam op, dat ook in theologisch en 
wijsgerig opzicht de situatie zich aan het wijzigen is: hebben niet vooraan
staande Rooms-katholieke geleerden, ja zelfs de Paus in den jongsten tijd 
er op gewezen, dat ieder mens het recht heeft naar eigen eerlijke over
tuiging te leven? 

Zowel de theorie (in vroegere encyclieken en in menige wetenschappe
lijke en populaire verhandeling) als de praktijk (in Spanje, Columbia enz.) 
wezen in andere richting. Juist het feit dat Rome twee geheel verschil
lende wegen, die der verdraagzaamheid en die der onverdraagzaamheid, 
scheen te kunnen inslaan, liet de onzekerheid bestaan omtrent zijn uit
eindelijke houding. Het is daarom wel te begrijpen dat, toen het Centrum 
voor Staatkundige Vorming (der Katholieke Volkspartij) ter gelegen
heid van de herdenking van zijn eerste lustrum op 2 September 1950 het 
onderwerp Katholicisme, Verdraagzaamheid en Democratie aan de orde 
stelde, hiervoor aanstonds grote belangstelling bestond; en dat te meer 
toen bekend werd, dat .het principiële aspect van dit vraagstuk zou wor
den behandeld door den secretaris van het Rooms-katholieke kerkgenoot
schap in Nederland, Mr Dr J. J. LoEFF, die wel niet officieel, maar toch 
zeker met meer dan wetenschappelijk gezag kon spreken. 

De begeerde ontspanning is niet gekomen: ook de rede van Mr LoEFF 

is voorwerp en niet einde van de discussie geworden. Van ROOIns-katho-
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lieke zijde heeft men er geen twijfel over laten bestaan dat zij niet" de 
maar een Rooms-katholieke visie weergeeft. Want wel is zijn hoofd
beginsel het traditioneel Rooms-katholieke, maar hij voegt er nog een 
ander principe aan toe dat zich, zeker, in laat voegen in de Scholastieke 
staats- en historiebeschouwing, doch dat door zijn geestverwanten geens-

" zins algemeen wordt aanvaard. Het belangwekkende in LOEFF'S beschou
wingen is, dat hij, hoezeer vasthoudend aan reeds bekende Rooms-kathQ
lieke beginselen, toch nieuw licht weet te werpen op het oude vraagstuk 
der tolerantie 1I). 

Onverdraagzaam, doch niet ten einde toe 

Mr LOEFF begint met het probleem als volgt te stellen: ieder individu, 
ook iedere gemeenschap is verplicht God te dienen volgens de door God 
Zelf in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Naar Rooms-katholieke 
overtuiging is die waarheid zuiver en volledig alleen in de Rooms-katho
lieke kerk te vinden. Indien de Rooms-katholieken de leiding in den staat 
zouden hebben, dan moest dit, zo zij voor de consequenties niet terug
deinsden, leiden tot onderdrukking van alle andere godsdiensten of tot 
het in een uitzonderingspositie plaatsen van haar aanhangers." Bovendien 
zal dit in de burgerlijke samenleving leiden tot een interpretatie van de 
vrijheden der staatsburgers overeenkomstig de Rooms-katholieke opvat-

. tingen van de goddelijke positieve en natuurwet. 
Mr LoEFF acht de probleemstelling zuiver en scherp en ziet de zo" 

juist beschreven denkbeelden aanvaard door het Protestantisme, met zijn 
belijdenis omtrent de roeping der Overheid, alle afgoderij en valsen gods
dienst te weren en uit te roeien. En is niet van Dr A. KUYPER het woord, 
"dat er geen duimbreed van het leven is, waarvan Christus niet zegt: 
Het is mijn"? 

Het boven uiteengezette beginsel noemt Mr LoEFF het totaliteitsbeginsel, 
"zonder - zo laat hij er onmiddellijk op volgen - daaraan echter alle 
consequenties van een totalitair beginsel te verbinden". Een merkwaardige 
restrictie" waarvan de strekking in het vervolg van de bespreking wel dui-
delijk zal worden. . 

In zijn uiteenzettingen over het tolerantie-vraagstuk' volgt Mr LoEFF 

de methode die in Rooms-katholieke verhandelingen over dit onderwerp 
zeer vaak wordt toegepast: men begint met het totaliteits-beginsel te 
poneren en men trekt dan meestal zelf de conclusie, dat dat onverdraag
zaamheid tegenover andersdenkenden insluit; maar onmiddellijk daarop 
volgt dan de verzekering, dat de geestelijke vrijheid niet in het gedrang 
zal komen, aangezien andere principes en practische overwegingen tot 
matiging nopen. Hiermee wordt een tegenstelling tussen verschillende 
principes in het leven geroepen en het is dus van grote betekenis een goed 
inzicht te verkrijgen in het boven reeds geformuleerde totalitèitsbeginsel. 

Dit principe bevat in zich twee elementen. In de eerste plaats is het 
staatsgezag van de kerk afhankelijk inzake de kennis van het algemeen 
welzijn, dat de staat als zijn specifiek doel heeft na te streven. Zeker, de 

1I) Door de wijze waarop wij Mr L 0 e f f' s denkbeelden weergeven wordt de schijn 
gewekt, dat zij het eerst bij hem zijn opgekomen. In werkelijkheid kunnen we ze, 
althans ten dele, reeds eerder aantreffen in werken van Rooms-katholieke auteurs 
in het buitenland, met name in Frankrijk. 
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natuurlijke normen, waarnaar het staalsleven zich heeft te richten, zijn 
in zichzelf duidelijk en voor de natuurlijke rede kenbaár, maar toch blijven 
uitspraken van het kerkelijk leergezag nodig, aangezien het natuurlijk 
inzicht door den zondeval wel niet verduisterd, doch wegens den opstand 
van de lagere neigingen tegen de rede inzoverre is vertroebeld, dat dwa
ling mogelijk is. Het kerkelijk leergezag heeft het staatsgezag te be
hoeden voor afwijking van de natuurlijke orde en tevens te verrijken 
met ideeën die op zichzelf behoren tot de natuurlijke orde, maar die het 
natuurlijk verstand eerst vermag te ontdekken bij de lichtbundels die 
vallen uit het bovennatuurlijke. Zo is voor de kennis van het staatsdoel 
de kerk nodig, omdat aan haar de zuivere vertolking van de natuurlijke 
en geopenbaarde zedenleer is toebetrouwd. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel bevat echter nog een tweede, 
met het eerste nauw samenhangend element. Hoewel het staatsdoel slechts 
van natuurlijken en tijdelijken aard is, mag het bovennatuurlijk welzijn 
der onderdanen toch niet buiten de zorgen van het staatsgezag om gaan. 
Dit sluit onmiddellijk in, dat indien het directe staatsdoel, het tijdelijk 
welzijn, niet volledig en zuiver kenbaar is langs natuurlijken weg, de 
taák van de Overheid ten aanzien van het bovennatuurlijke zeker niet 
zonder hulp van het kerkelijk leergezag kan worden gekend. Er is hier 
echter meer in het geding dan juiste kennis omtrent de staatstaák. De 
staatsgemeenschap heeft zelf wel niet een bovennatuurlijk doel na te stre
ven, maar de individuele mens wel. De Overheid heeft hem hierbij steun 
te bieden, allereerst in negatieven zin door de belemmeringen voor zijn 
streven weg te nemen, ook en vooral echter door alles te bevorderen wat 
hem bij het najagen van het eeuwig heil kan helpen. "De gewichtigste 
bijdrage die de burgerlijke maatschappij kan leveren (tot het verwerven 
en verkrijgen van het hoogste en onvergankelijke goed) is deze, dat ze 
er voor zorgt, den godsdienst heilig en ongerept in stand te houden; de 
plichten toch die de godsdienst oplegt verbinden den mens met God" 3). 

Hieruit trekt de Paus dan practische conclusies ten aanzien van de 
staatkundige vrijheden. Ons interesseert het meest wat hij omtrent de 
vrijheid van onderwijs heeft te zeggen, aangezien die na de vrijheid van 
eredienst het meest omstreden is. WiJ lezen dan in de encycliek Libertas, 
die handelt Over de menschelijke vrijheid (20 Juni 1888): "Hieruit volgt 
duidelijk: voorzooyer de vrijheid van onderricht, waarover wij spreken, 
den eisch stelt zonder eenige beperking te mogen leeren wat zij verkiest, 
is zij volstrekt met de rede in strijd, en alleen maar geschikt om de gees
ten totaal in de war fe brengen. De Overheid kan dan ook deze vrijheid 
niet aan de burgers verleenen, zonder haar plicht te verzaken" 4). 

Wanneer in het profane leven zulke belangrijke beslissingen vallen 
ten aanzien van het eeuwig heil van den mens, kan het naar Rooms
katholieke zienswijze, de kerk niet onverschillig laten wat daar gebeurt. 
Haar rechtsmacht strekt zich wel niet rechtstreeks uit over de tijdelijke 
dingen, maar toch heeft zij hierover op indirecte wijze zeggenschap voor
zover er enige betrekking tot de genade aanwezig .is. En zo kan het ker-

8) Paus L e 0 XIII in de encycliek Immortale Dei van 1 November 1885 - Over 
de Christelijke Staatsinrichting -, § 13, slot. Wij citeren de encyclieken naar de in 
de serie Ecclesia Docens verschenen vertalingen. 

4) Encycliek Libertas, § 54. 
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kelijk gezag zich in beginsel.over alle geschapen dingen uitstrekken, aan
gezien die alle te eniger tijd of op enigerlei wijze in betrekking tot de 
genade staan of wel uiterlijke voorwaarde voor het bereiken van het 
bovennatuurlijk welzijn kunnen zijn 5). 

Uit het voorafgaande kunnen we een drietal conclusies trekken, waarop 
we bij onze critiek nog terugkomen. Het totaliteitsbeginsel naar Rooms
katholieke interpretatie bevat twee elementen, die in hun onderlingen 
samenhang tot volstrekte onverdraagzaamheid tegenover niet-katholieke 
godsdiensten moeten leiden en in ruimeren zin de geestelijke vrijheid van 
andersdenkenden moeten bedreigen. Ons is - dit in de tweede plaats -
nu wel duidelijk geworden dat het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel 
niet georiënteerd is aan de religieuse grondverhouding tussen God en . 
Zijn wereld, maar aan de kerk. Wanneer er van een totaliteit sprake is, 
dan is de hoofdvraag steeds, vanwaaruit die totaliteit wordt bepaald. 
Welnu, dat is hier niet de heerschappij van Christus over alle dingen, 
doch de Rooms-katholieke kerk als Christus' Mystieke Lichaam. Dit sluit 
in - zo luidt onze derde conclusie - dat het Rooms-katholieke totaliteits
beginsel in werkelijkheid niet totalitair is en het ook niet kan zijn, aan
gezien het natuurlijke leven tegenover het hetzelve overkoepelende totaal
verband, de kerk, altijd nog een zekere zelfstandigheid tracht te bewaren. 
Welnu, het is uit die autonome, natuurlijke orde, die zich nimmer ten 
volle laat invoegen in de totaliteit, dat telkens weer het protest opklinkt 
tegen de totalitaire aanspraken van de bovennatuurlijke orde en dat het 
verlangen tot matiging, het pleit voor verdraagzaamheid komt. 

Verdraagzaamheid, doch onder voorbehoud. 

Van Rooms-katholieke zijde zal, voorzover men onze ontleding van 
het totaliteitsbeginsel juist acht, worden opgemerkt, dat indien men niet 
meer zegt, een zeer eenzijdige voorstelling van het Rooms-katholieke 
standpunt wordt gegeven. Het merkwaardige feit doet zich nl. voor, dat 
men een totaliteitsbeginsel aanhangt, "zonder daaraan echter alle conse
quenties van een totalitair beginsel te verbinden" (LoEFF, blz. 7). 

De vele reserves die men ten aanzien van een onbeperkte gelding 
van het totaliteitsbeginsel maakt, kan men in twee groepen onderscheiden, . 
die echter dit gemeen hebben, dat zij zich niet meer in overeenstemming 

. laten brengen met het totaliteitsbeginsel zelf en op zijn minst den indruk 
vestigen van opportunisme in de afgrenzing der geestelijke vrijheden. Het 
sterkst spreken opportunisme en taktiek hun woord wanneer práctische 
overwegingen leiden tot een tolerante houding tegenover andersdenkenden. 
Men wijst er van Rooms-katholieke zijde op, dat men vooral in den 
tegenwoordigen tijd in een bepaald land niet uitsluitend naar eigen goed
vinden kan en mag handelen, daar de internationale reacties die zullen 
worden uitgelokt en de heersende denkbeelden wel degelijk van invloed 
moeten zijn bij het afwegen van de staatsbelangen. 

Van nog meer betekenis is een volgende overweging. Het is niet te 

G) Men zie over het totaliteitsbeginsel F. J. F. M. D u y n s tee, Het glazen huis2. 
's Gravenhage, 1946; C. F. P a uwe I s O.P., Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid, 
in: "Het Schild" jg 26 (1948-49), blzz. 145-153; P. Ploumen, De Katholieke 
levensopvatting; het burgerschap van twee rijken. 's Hertogenbosch, 1937; V. Cr e
mer s, S. J., Kerk en Staaf. Antwerpen-Amsterdam, 1927. 
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verwachten dat van het ogenblik af, dÁt de Rooms-katholieken in een land 
de meerderheid hebben, de rechten van de minderheid zullen worden in- "' 
geperkt. Mr LoEFF drukt zich op dit punt aldus uit: "Dat de katholieken, JJ 
wanneer zij in Nederland de absolute meerderheid zouden bezitten, zeker t 
niet zo maar zonder meer dit totaliteitsbeginsel op ieder gebied van het 
staatkundig leven zouden gaan toepassen, daarvan is ieder katholiek '1 

overtuigd." Hij laat er dan op volgen: "Ook bij een katholieke meerder- 1 
heid zullen de door de Grondwet gegarandeerde rechten der verschillende ( 
kerkgenootschappen, met name op het punt van de vrijheid van belijden, ] 
van prediking, van vereniging en vergadering, van opvoeding en onder- { 

. wijs, van sociaal hulpbetoon, volkomen veilig zijn" (blz. 7). . IJ 
Toch, hoe geruststellend deze woorden mogen klinken, ze zullen tege- .~ 

lijkertijd het wantrouwen waarmee zulke verzekeringen uit Rooms-katho- 1 
lieken mond worden aangehoord eerder voeden dan wegnemen. Want er 
komt een voorbehoud in voor, uitgedrukt in de woorden: "zeker niet zo ~ 
maar zonder meer". En een voorbehoud in dezen of in een enigszins t 
anderen vorm komt men in de meeste Rooms-katholieke verhandelingen t! 
over het tolerantie-vraagstuk tegen. Zo verdedigt PAUWELS de vrijheid JJ 
van onderwijs, maar hij laat er onmiddellijk op volgen: ,,(De staat) ~ 
moet . . .. niet alleen waken, dat er geen opvattingen in strijd met het E 

tijdelijk àlgemeen welzijn worden verkondigd, maar daar zou de ge- ~ 
meenschap ook lijden, als er mensen werden opgevoed in een sfeer van 
afzijdigheid, wanbegrip en rancunes. Zij moet eisen, dat daar volwaardige 
burgers worden gevormd, ook al zullen ze godsdienstig tot de dissidenten «: 
behoren. Staat een land niet alleen op katholieke grondslag, maar bezit ~ 
het ook een traditionele katholieke cultuur, dan moet de toegang tot die 1 
cultuur voor alle burgers op de scholen worden geopend. Daarom is een ( 
zekere waakzaamheid van de Staat tegenover die minderheidsscholen 
redelijk" 6). ] 

1 
. De practische overwegingen die tot matiging dringen brengen ons der- I 

halve niet verder, aangezien telkens de mogelijkheid wordt opengelaten 1 
de beloofde vrijheid op den duur of onder bepaalde omstandigheden in ~ 
te perken. De vraag is nu maar of de principiële fundering der tolerantie ( 
een oplossing kan geven. 

We kunnen hier niet diep ingaan op de vele opvattingen, die in Rooms- c 
katholieken kring op dit punt bestaan. Men heeft verdraagzaamheid bepleit } 
op grond van het Goddelijk gebod, dat wij onzen naaste zullen liefhebben. ~ 
Mr LoEFF laat het onbevredigende van deze beschouwing zien en betoogt i 
dat boven de liefde tot den naaste toch altijd staat de liefde tot God en ~ 
bovendien kan juist de liefde tot den naaste eisen een inperking van diens ~ 
vrijheid. Een tweede argument voor verdraagzaamheid vermag evenmin t 

genade te vinden in de ogen van Mr LoEFF, nl. dat men een kwaad mag ( 
toelaten of laten voortbestaan om een groter kwaad hiermee te voor- I 

komen. Mr LoEFF merkt hiertegen op dat, wanneer een Rooms-katholieke s 
meerderheid b.v. haar medewerking verleent voor het toekennen van een t 
subsidie aan niet-Katholiek bijzonder onderwijs, toch niet meer van dulden j 
kan worden gesproken. ] 

} 

6) C. F. Pauwels, a.a., blz. 149. ê:; 
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Wij zullen aan deze opvattingen echter niet verder aandacht schenken. 
Wel moeten we langer stilstaan bij een tweetal zienswijzen, die in Rooms
katholieken kring de discussies over het tolerantie-vraagstuk zijn gaan 
beheersen. . 

De eerste gaat terug op den bekenden Fransen wijsgeer JACQUES MARI
TAIN, die een moeilijk te overschatten invloed heeft uitgeoefend op het 
Rooms-katholièke denken van de 20e eeuwen na den Tweeden Wereld
oorlog enkele jaren Frans ambassadeur bij het Vaticaan is geweest. In 
MARITAIN vooral is het Rooms-katholicisme zich bewust geworden dat de 
periode der Middeleeuwen zo niet voorgoed, dan toch voor de eerstvol
gende tijden voorbij is. Er is nu een nieuw tijdperk in de geschiedenis aan
-gebroken, dat van de profane Christenheid. Dit tijdvak zal zich van het 
Middeleeuwse hierin onderscheiden dat de geestelijke eenheid verloren 
is gegaan. In de Middeleeuwen was er eenheid van geloof en hiermee 
ging gepaard eenheid in levensopvatting en wereldbeschouwing. Daarom 
betekende in. een tijd, waarin de staatsgemeenschap vrijwel uitsluitend 
uit Christenen bestond, afval of ketterij tegelijkertijd verstoring van de 
kerkelijke èn van de publieke orde en daarom was de Overheid toen wel 
geroepen tegen de ketterij op te treden, juist of mede omdat de geloofs
eenheid, hét fundament van de Middeleeuwse samenleving, werd aan
getast. 

Aan dezen toestand is echter, zo gaat MARITAlN verder, aan het einde der 
Middeleeuwen en in het begin van den Nieuwen Tijd een einde gekomen 
door de Renaissance en de Reformatie. Toen werd. de geloofseenheid 
grondig verstoord en de Overheid kon er niet meer aan denken de dwa
ling te onderdrukken, aangezien zij daardoor het maatschappelijk leven 
onmogelijk zou hebben gemaakt. 

Er was echter meer - en nu komen we tot een essentieel punt in 
MARITAIN'S beschouwingen -: toen de moderne mens zich op het grote 
keerpunt van de Europese geschiedenis losmaakte van de op het boven
natuurlijke geordende cultuur der Middeleeuwen bracht hij zichzelf on
berekenbare geestelijke schade toe. Maar hij behaalde tevens aanzienlijke 
winst, want door het bovennatuurlijke buiten beschouwing te laten ging 
de mens naar zichzelf zien, hij boog zich als het ware over zichzelf heen 
en ontdekte zo zichzelf. Hij kreeg nu besef van de oneindige waarde van 
de menselijke persoonlijkheid. Wel had dit in de Middeleeuwen niet ge
heel en al ontbroken, maar door allerlei andere elementen was het over
woekerd geworden. Zo heeft het humanisme, dat uitsluitend den mens 
in het centrum stelde, iets verworven of opnieuw ontdekt, dat niet meer 
verloren mag gaan. En daarom is het de grootse taak voor de bouwers 
van de nieuwe Christelijke cultuur de door het anthropocentrisch huma
nisme behaalde winst in te bouwen in de profaan-Christelijke samenleving 
der toekomst. 

Welnu, de erkenning van de waarde der individuele menselijke per
soonlijkheid sluit in zich het recht van iederen mens volgens eigen over
tuiging te leven. Paus PlUS XII heeft zich tot tolk gemaakt van de zo 
juist geschetste gedachten, die bij vele vooraanstaande personen uit 
Rooms-katholieken kring leven, toen hij in zijn Ke~stboodschà.p van 1942 
het recht op de private en publieke uitoefening van den godsdienst erkende 
als een fundamenteel recht der menselijke persoonlijkheid. 
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Mr LoEFF wijst ook MARITAIN'S vi~ie af, hoewel hij diens naam niet 
noemt en diens opvatting slechts zeer kort weergeeft. MARITAIN'S crite
rium is hem te onomlijnd: eerbied voor de' menselijke persoonlijkheid 
verbiedt aan iemand een bepaalde overtuiging op te dringen, maar be
tekent ze ook, zo vraagt hij, dat men hem vrijlaat voor die overtuiging 
propaganda te voeren? 

Door het ene argument voor de verdraagzaamheid na het andere te 
verwerpen heeft Mr LoEFF zich ruimte gemaakt om eigen positie te be
palen. 

Na de humanistische wilsleer te hebben afgewezen stelt hij als uitgangs
punt voor de oplossing van het tolerantie-vraagstuk de Thomistische 
natuurrechtsleer. Maken de natuurrechtsfilosofen van den Nieuwen Tijd 
de beginselen, waarnaar het staatsgezag zich heeft te richten, los van een 
hogere orde met haar morele waarden en verplichtingen en geheel en al 
afhankelijk van den menselijken wil, volgens Thomistische denkwijze 
daarentegen heeft de mens die beginsel~n te ontdekken in de natuurlijke 
orde, welke onafhankelijk van 's mensen wil haar gelding heeft. Het is 
zijn taak de ideeën en beginselen, waarnaar de instellingen waaronder 
ook de staat, bestuurd worden, uit de natuurlijke orde uit te lezen en 
op deze wijze de maatschappelijke orde een "objectief" bestaan te geven. 

Op een bepaald moment in de geschiedenis van een volk zal dit zich 
er van bewust worden, dat de bestaande' rechtsnormen niet meer geschikt 
zijn om het uitleven van de vrijheid binnen de perken te houden en dat 
een sterkere binding nodig is. Dit leidt tot de ontdekking van de idée 
gouvernementale, d. i. van het ideaal der gebondenheid, der orde, om het 
ideaal der vrijheid te redden. Het gaat dus primair niet om de gebonden
heid zelf, maar om vrijheid in gebondenheid. 

Het is deze idée gouvernementale die vóór alle andere factoren leidt 
tot het ontstaan van den staat (wij zouden liever zeggen: van den mo
dernen staat), een proces dat eeuwen vorderde, dat aanving in de Late 
Middeleeuwen en in feite nog niet voltooid is. Het verloop is zo geweest, 

. dat in een bepaalde periode de omstandigheden a. h. w. vroegen om de 
vorming van een moderne staatsgemeenschap, maar hierbij kon men weer 
niet willekeurig te werk gaan, daar het materiaal, waaruit het staatsleven 
moest worden opgebouwd, ontleend werd aan de natuurlijke orde. 

We hebben enigen tijd het totaliteitsbeginsel uit het oog verloren. Toch 
is dit slechts schijn. Want op den achtergrond van onze uiteenzettingen 
bleef deze vraag zich opdringen: welke is de verhouding van de idée 
gouvernementale tot dit beginsel? 

Of een bepaald besluit rechtmatig is of niet, is niet afhankelijk van het 
stemmenaantal maar van de zekerheid of een bepaald besluit past bij de 
"idée gouvernementale", zoals deze op een bepaald tijdstip in een gemeen
schap wordt geïnterpreteerd. De idée gouvernementale is dus niet een 
starre grootheid, die eens en voor altijd wordt vastgelegd, maar haar 
inhoud verandert, in principiële gebondenheid aan de natuurlijke orde, 
met de ontwikkeling van de leidende gedachten in een bepaalde volks
gemeenschap. En op deze wijze is de mogelijkheid gegeven dat het totali
teitsbeginsel en de idée gouvernementale op elkander aansluiten: dat 
beginsel legt aan de Rooms-katholieken den plicht op de idée gouverne
mentale een Rooms-katholieke interpretatie en een Rooms-katholieken in-
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houd te geven. Het totaliteitsbeginsel blijft dus steeds van kracht maar 
de mogelijkheid, het tot uitdrukking te brengen in de publieke besluiten, 
groeit met het toenemen van het prestige en den invloed van Rooms
katholieken in het publieke leven. 

Politieke onverdraagzaamheid onvermijdelijk, doch genormeerd 
Waartoe zulke lange uiteenzettingen ov~r een, naar het schijnt, onop

losbaar vraagstuk, zullen sommige lezers wellicht vragen. Zullen we wel 
ooit verder komen dan de Rooms-katholieke auteurs, door enerzijds het 
totatiteitsbeginsel te poneren en andererzijds op matiging aan te dringen, 
daar anders fundamentele menselijke waarden vertreden worden? Zullen 
wij ons in onze critiek op de Rooms-katholieke denkbeelden inzake ver
draagzaamheid niet beperkingen moeten opleggen, omdat ook Calvinisten 
zich in het verleden wel eens intolerant hebben betoond, en bovenal, 
omdat ook zij het totaliteitsbeginsel kennen, vanwaaruit de vrijheid voor 
andersdenkenden wordt bedreigd? We kunnen ons van dit moeilijke vraag
stuk toch niet afmaken door te zeggen dat het niet op den weg van den 
staat ligt zich met vragen van religieus of zedelijk goed en kwaad in te 
laten. 

Van Rooms-katholieke zijde knoopt men in de discussie met Calvi
nisten gaarne aan bij het totaliteitsbeginsel. Hier is (schijnt I) een ge
meenschappelijk uitgangspunt en een gelijk niveau waarop we verder 
kunnen sI1reken. Ook Mr LoEFF ziet in het totaliteitsbeginsel overeen
stemming 'tussen Calvinisten en Rooms-katholieken. Het· heeft ons echter 
verwonderd dat Mr LoEFF die niet alleen juridisch maar ook theologisch 
geschoold is het Rooms-katholieke en het Calvinistische totaliteitsbeginsel 
zo maar naast elkaar plaatst. Een verklaring voor deze onjuiste visie kun
nen we alleen vinden, wanneer we bedenken dat voor een Rooms-katho
liek kerk en Christus identiek zijn 7). Dat is voor hem zo vanzelfsprekend 
dat hij in KUYPERS woorden: "Geen duimbreed van het leven is er, waar
van Christus niet zegt: Het is Mijn", in plaats van "Christus" eenvoudig
weg "kerk" kan lezen. En toch ligt in het onderscheid tussen deze beide 
woorden het diepste verschil tussen Calvinisme en Katholicisme in zake 
de tolerantie-idee. Naar reformatorische visie is er een echt totaliteits.,. 
beginsel, één dat Christus tot bepalend richtinggevend centrum heeft. 
Aan Zijn heerschappij is in de geschapen wereld niets onttrokken en de 
mens heeft in onderworpenheid aan Gods geboden de door Christus ver
worven verlossing in de gehele orde der dingen tot uitdrukking te brengen. 
Christus' werk en heerschappij zijn totaal, allesomvattend en daar is geen 
terrein dat op grond van een vermeende autonomie (eigenwettelijkheid) 
af kan doen aan Christus' volstrekte koningschap. Omdat het Calvinisme 
de religieuse bepaaldheid van al het geschapene belijdt en daarom geen 
autonoom-natuurlijke orde - waartoe de staat zou moeten behoren -
kan erkennen, is zijn totaliteitsidee zonder enig voorbehoud. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginse1 daarentegen is er één met 
beperkingen en moet dat wel zijn, aangezien het zijn uitgangspunt heeft 
in de kerk, die niet als de religie al het geschapene kan doordringen, 
maar slechts overkoepelen. De kerk breidt haar zorg over het natuurlijk 

7) We verliezen hierbij niet uit het oog, dat een Rooms-katholiek denker slechts 
onder voorbehoud over die identiteit zal spreken. 
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I 
leven uit en laat· dat als zodanig voortgaan, mits het maar niet in conflict 
komt met het bovennatuurlijk welzijn der gelovigen en uiteindelijk ge
ordend blijft op de geestelijke orde. 

Wij zien echter dit merkwaardige verschijnsel, dat hoewel het Calvi
nisme het koningschap van Christus over het geschapene in meer vol
strekten zin belijdt dan het Katholicisme, het laatste op het punt van de 
verdraagzaamheid meer verdacht is dan het eerste. Velen weten intuïtief 
of op grond van kennis van het verleden, dat het Katholicisme, hoewel 
het een onderscheid tussen kerk en staat erkent en het bovennatuurlijke 
en natuurlijke niet tot elkaar herleidt, toch geen principiële, onverander
lijke grens tussen de kerk en het natuurlijk leven aanvaardt. Zodra het 
bovennatuurlijk welzijn dit vordert mag het kerkelijk gezag over de 
grenzen der kerk heen reiken en het niet-kerkelijk leven, al of niet met 
behulp van den sterken arm der Overheid, aan zich ondergeschikt maken. 
Dat het toestaan van geestelijke vrijheden naar ,Rooms-katholieke opvat
ting meer afhankelijk is van de omstandigheden dan van principiële gren
zen voor kerk en staat, vinden we treffend geillustreerd in de encycliek 
Libertas: "Als echter om de bijzondere tijdsomstandigheden waarin de 
staat verkeert, de Kerk praktisch berust in sommige moderne vrijheden, 
dan is het niet, omdat zij er principieel de voorkeur aan geeft, maar om
dat zij er grooter nut in ziet ze toe te laten, en als er een ommekeer ten 
goede kwam, dan zou zij zeker van de haar toekomende vrijheid gebruik 
maken, e~ door haar raad, haar aansporing, haar dringende beden over
eenkomstig haar plicht met ijver streven naar het volbrengen der haar 
door God aangewezen taak, nl. de zorg voor het eeuwig heil der menschen. 
Maar altijd blijft het waar: naar die vrijheid van allen en tot alles kan 
men, zooals wij meermalen gezegd hebben, in principe niet streven, want 
het is met de rede in strijd, dat dwaling en waarheid eenzelfde recht 
hebben" 8). 

Uit het voorgaande is naar we menen duidelijk geworden, dat onze 
visie op het vraagstuk van tolerantie en intolerantie dient beheerst te wor
den door twee beginselen, die slechts in nauwe betrokkenheid op elkaar 
mogen worden verstaan, nl. a. het totaliteitsbeginsel en b. de idee van de 
principiële onherleidbaarheid van kerk en staat tot elkaar. Vanhieruit gaan 
we het tolerantieprobleem verder ontleden. 

Het schijnt dat het uitgangspunt èn van het reformatorisch Christen
dom èn van het Rooms-katholicisme bij beide op overeenkomstige wijze 
leidt tot politieke intolerantie tegenover andersdenkenden. Immers Calvi
nisten belijden geroepen te zijn zich in het bestuur van den staat te richten 
naar den wil Gods zoals die kenbaar is in Zijn openbaring. Etl naar 
Rooms-katholieke zienswijze is "niet alleen het individu maar ook iedere 
gemeenschap van mensen en dus zeker de staatsgemeenschap verplicht 
God te dienen volgens de door God zelf in de persoon van Jezus Christus 
geopenbaarde godsdienst" (LoEFF, blz. 6). 

Dit impliceert dat èn wanneer Calvinisten èn wanneer Rooms-katho
lieken over de vormingsmacht in het staatsleven beschikken en kunnen 
bouwen op de ovértuiging van de onderdanen, zij beginselen zullen posi
tiveren, die door niet-Christenen of door hun mede-Christenen die hun 

. 8) Encycliek Libertas, § 71. 
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overtuiging niet delen, als een hun vreemde macht zullen worden ~evoeld. 
Ongetwijfeld een intolerant element in het staatsbestuur! Althans zolang 

i door het staatsvolk principiële scheidingslijnen lopen. 
We kunnen en moeten nog verder gaan. Niet alleen zij die zich in het 

bestuur richten naar Gods geopenbaarden wil of die zich afhankelijk weten 
van den door de kerk beleden godsdienst, zullen in zekere mate onverdraag
zaam zijn tegenover andersdenkenden, maar' ook zij die dien Goddelijken 
wil niet erkennen of hem, althans voor het staatsleven, onkenbaar achten, 
zullen hun gelovige of andersdenkende onderdanen verplichten zich te 
richten naar normen, die dezen in strijd achten met hun overtuiging. De 
moderne mens wordt niet gaarne voor onverdraagzaam aangezien. Wel
licht is het daaraan te wijten dat men van humanistische zijde voor het 
intolerante element in het staatsbestuur zo weinig oog heeft en dat men 
het doorgaans alleen bij de tegenstanders opmerkt of wel aan hen toe
dicht. Hoe vaak hebben de groeperingen ter linkerzijde beperking in de 
uitleving van hun vrijheid geducht van een Christelijk bewind, terwijl 
men zich nauwelijks bewust was dat indien zij alleen te beslissen hadden 
het Christelijk leven zich slechts op beperkt terrein zou mogen ont
plooien. 

Er zijn echter factoren die een matigenden invloed hebben op de poli
tieke intolerantie. Het kan b.v. in bepaalde gevallen gebeuren, dat verschil 
in principieel uitgangspunt niet leidt tot verschillend practisch handelen. 
Het is ook mogelijk, dat een volksgroep zich niet langer verzet tegen een 
aanvankelijk (fel) bestreden ontwikkeling, omdat die toch niet meer te 
keren is, en tenslotte tot de mening komt dat het verkregen resultaat nog 
iets goeds bevat, ja zelfs strookt met eigen beginselen. We denken hierbij 
aan de ontwikkelingsgang van het Liberalisme in den schoolstrijd. 

Politieke intolerantie moge in een enkel opzicht getemperd worden, uit 
de korte opmerkingen die we boven over haar maakten zal echter duide
lijk zijn geworden, dat regeren over een bevolking waarip de geestelijke 
eenheid afwezig is, onvermijdelijk met een zekere onverdraagzaamheid 
gepaard gaat. 

Moeten we uit het voorgaande de conclusie trekken, dat het ten aan
zien van de politieke tolerantie onverschillig is, welke levens- en wereld
beschouwing men is toegedaan, daar aan politieke intolerantie nu eenmaal 
niet is te ontkomen? 

Geenszins! Want met evenveel kracht als wij geponeerd hebben, dat 
de door God gestelde levenswet voor het staatsleven politieke intolerantie 
in zich sluit, zullen wij nu verdedigen dat die intolerantie gebonden is 
aan een vaste, onoverschrijdbare grens. Hier gaat de tegenstelling tussen 
Calvinisme en Rooms-katholicisme inzake het tolerantievraagstuk zich 
toespitsen ! 

We moeten beginnen met te onderscheiden tussen twee elementen. 
Enerzijds is er de roeping van de Overheid, de openbare gerechtigheid 
zowel voor gelovigen als ongelovigen, zowel voor Cliristenen als niet
Christenen.te bestellen. Het is haar primaire taak rechtsbescherming te 
bieden aan al haar onderdanen, zonder daarbij te vragen welke levens
overtuiging zij zijn toegedaan. Het moet de Overheid eenvoudigweg gaan 

~. om ruimte te maken voor het menselijk leven als zodanig, opdat dat in 



256 DR M. C. SMIT 

stand blijve. Andererzijds echter heett de Overheid zich te richten naar 
de eisen welke God haar stelt. 

In het eerste element ligt besloten de waarborg der geestelijke vrij
heid voor de onderdanen; het tweed~ brengt met zich die intolerantie, die 
aan alle staatsbestuur over een geestelijk-gemengde bevolking eigen is. 
Deze beide elementen vormen niet een tegenstelling, maar hangen aldus 
innerlijk samen, dat het tweede de norm vormt voor het eerste: de Over
heid heeft zich bij de rechtsbescherming welke zij aan het menselijk leven 
heeft te bieden, te laten leiden door den Goddelijken wil. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel leidt echter tot geheel andere 
consequenties, aangezien het tussen Gods geboden en de staatsgemeen
schap de kerk inschuift. 

De kerk mag over haar leden tucht oefenen en hen, indien zij in hun 
levensopenbaring betonen geen deel aan Chrmns te hebben, desnoods 
weren uit haar gemeenschap. De kerkelijke tuchthandelingen worden be
paald door het feit, dat de kerk gelQofsgemeenschap in Jezus Christus 
behoort te zijn. Heeft de staat gelovigen en ongelovigen gelijkelijk te 
omvatten, de kerk daarentegen kan in de noodzakelijkheid komen te ver
keren, dat zij de laatsten, indien zij in hun ongeloof blijven volharden, 
uit haar midden weert. De houding van de kerk tegenover haar leden is 
dus fundamenteel verschillend van de houding van de Overheid tegenover 
haar onderdanen. Hierin drukt zich uit de geheel verschillende aard van 
kerk en staat. 

Dit verschil heeft het Rooms-katholicisme in den loop der eeuwen voort
durend uit het oog verloren en ook nu nog blijft het er innerlijk vreemd 
aan. Het moge nog zo vaak verzekeren, dat kerkelijke en burgerlijke 
macht vast omschreven grenzen hebben 9), steeds weer brengt het krach
tens zijn totaliteitsbeginsel normen, die voor het leven van Christus' kerk 
op aarde van fundamentele betekenis zijn, over op het staatsleven. Wan
neer de staat in die mate dienstbaar wordt gemaakt aan het bereiken van 
het bovennatuurlijk welzijn, dat hij niet alleen - negatief - de beletselen 
heeft weg te nemen, waardoor de kerk (in overeenstemming met 1 Tim. 
2 : 2) ruimte krijgt voor haar werk naar Christus' opdracht, maar ook 
- positief - geroepen wordt, al datgene te bevorderen wat den mens 
kan helpen in het bereiken van de geestelijke orde, en wanneer in overeen
stemming hiermee aan de kerk indirect gezag wordt toegekend over alles 
wat den mens tot de genade disponeert, dan heeft de kerk haar grens 
reeds lang achter zich gelaten en is zij bezig via het staatsgezag een in
perking op de geestelijke vrijheid van andersdenkenden aan te brengen, 
die de boven rus onontkoombaar gesignaleerde intolerantie verre overtreft. 
De onverdraagzaamheid die velen van Rome duchten, vindt hierin haar 
oorsprong, dat krachtens het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel aan den 
staat een structuur wordt toegekend, die hem wezenlijk vreemd is, en 
hem een opdracht wordt verleend, die alleen die der kerk is. Op deze 
wijze kan de kerk via den sterken arm van de Overheid een dwang gaan 
uitoefenen waartoe zij nimmer werd geroepen (vgl. Zach. 4 : 6: "Niet 
door kracht, noch door geweld, maar door Mijnen Geest zal het ge
schieden, zegt de Heere der heirscharen") en waartoe zij ook nimmer van 
haar Koning Jezus Christus de middelen kreeg: 

11) Zie de encycliek Immortale Dei, § 22. 
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Hoe onjuist het totaliteitsbeginsel naar Rooms-katholieke interpretatie 
is, blijkt hieruit, dat het in strijd komt met andere elementaire beginselen: 
het gebod van de naastenliefde, de erkenning van de waarde der mense
lijke persoonlijkheid enz. enz. In Rooms-katholieken kring gevoelt men 
soms wel dat hier iets wringt. 40 spreekt b.v. Prof. VAN MELSEN over 
een verzoening van haast contradictoire beginselen 10). 

Men kan oordelen: het is voor de verdraagzaamheid toch maar beter 
dat men uitgaat van twee tegenstrijdige beginselen, dan dat men alleen 
een totaliteitsbeginsel kent. Men onderschatte echter de kwade gevolgen 
van een slechts uiterlijke verzoening niet. Hoe goed zij het ook moge 
bedoelen, de school van MARITAlN weet het toch niet verder te brengen 
dan de tolerantie-idee afhankelijk te stellen van de spanning tussen twee 
elkaar uitsluitende beginselen. Het is nu maar de vraag, hoe die spanning 
zich zal ontladen, wanneer het Rö6ms-katholicisme in een bepaald land 
de meerderheid zal hebben verworven: zal dan de waarde van de indivi
duele menselijke persoonlijkheid leidster zijn, of de Middeleeuwse idee 
van de verhouding van kerk en staat? MARITAlN laat ons ten aanzien 
van de verdraagzaamheid in onzekerheid en dreigende gevaren. 

Ondanks dit alles achten we het standpunt van Mr LoEFF gevaarlijker. 
Wel niet van het ogenblik af, dat de Rooms-katholieken de meerderheid 
hebben verworven zal de geestelijke vrijheid van niet-Katholieken worden 
ingeperkt. Het totaliteitsbeginsel is echter toch maar bestemd de idée 
gouvemementale te doordringen en haar inhoud te bepalen, niet plotseling 
of onverhoeds, maar op den duur. Wanneer de idée gouvernementale met 
dat beginsel als inhoud tot leidende gedachte in de staatsgemeenschap zal 
zijn geworden, wat zijn dan nog de waarborgen voor het voortbestaan 
van de vrijheden voor hen die een andere overtuiging zijn toegedaan? 
Uiteindelijk maakt het niet zo veel verschil of de geestelijke vrijheid ten 
onder gaat bij besluiten van de helft plus één, dan wel resultaat is van 
de ontwikkeling binnen de idée gouvemementale. 

Vele vergeefse pogingen zijn van Rooms-katholieke zijde reeds onder
nomen de ongerustheid bij Protestanten weg te nemen. Ook Mr LOEFF 
kon niet slagen. In zijn beschouwingen zitten te veel elementen, die het 
wantrouwen eer voeden dan temperen. . 

* 

1Q) A. G. M. van MeI sen, Reflecties van een 20e eeuwse Nederlandse Katholiek 
over de tolerantie. "Wending" 4e jg (1949), blz. 246/7. 
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BIJ DE PORTRETTEN VAN ~r GUiLLAUME GROEN VAN 
PRINSTERER EN VAN MEVROUW ELiSABETH MARIA 

MAGDALENA GROEN VAN PRINSTERER 
GEBOREN VAN DER HOOP 

1. Mr G. GROEN VAN PRINSTERER werd geboren 21 Augustus 1801. 
Hij overleed 19 Mei 1876. 

Het in dit no gereproduceerde portretje heeft in originali een formaat 
van 6 X 9 cm en is, blijkens hetgeen op de achterzijde is gedrukt, ver
vaardigd door den "peintre photographe" VUAGNAT te Genève. 

En wel naar alle waarschijnlijkheid tussen 23 Augustus en 27 Septem
ber 1861, in welke periode GROEN de vergadering der Evangelische Alli
antie te Genève bijwoonde. Zie het door Dr H . .J. SMIT bewerkte derde 
deel der briefwisseling van Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, blz. 499, nt 5, 
en blz. 501, brief no 819. 

Het portretje zou GROEN dan dus voorstellen op zestig-jarigen leeftijd, 
hetgeen bij beschouwing niet onwaarschijnlijk lijkt. 

Hij schonk exemplaren aan vrienden, van wie S. J. E. RAu bedankt 
op 28 October 1861. Hij schrijft o. m.: "Het was mij eene zeer aangename 
verrassing uwe beeltenis te ontvangen en ik dank u beiden zeer voor dien 
blijk van uw aandenken. De gelijkenis is, dunkt mij, zoo volkomen als ik 
ze zelden gezien heb. Gij hebt mij niets van uw reize kunnen meêbrengen 
dat mij meer genoegen deed." 

J. J. VAN OOSTERZEE bedankt op 7 November 1861. Ook hij noemt het 
portret "welgeslaagd" en schrijft verder: "Te meer deed mij het een ge
noegen omdat ik het te Genève neven 7 anderen besteld had vóór mijn 
vertrek, maar N.B. in plaats der bedoelde, voor de helft de afbeeldsels van 
mij geheel onbekende personen gekregen had, waardoor ik ook het uwe 
moest missen." 

Kennelijk voor hetzelfde portretje bedankt D. DE VISSER SMITS op 14 
October 1861. Ook vermeldt hij, dat zijn vriend GOSENSON een gelijk ge
schenk kreeg. R. BEIJNEN, van GROEN'S geschenk aan SMITS vernemend, 
verzoekt GROEN terstond, in een ongedateerd briefje, eveneens om een 
afdruk. Uit zijn briefje blijkt duidelijk, dat fotografie toen nog iets bij
zonders was. 

Eenzelfde portretje is vermoedelijk ook geschonken aan Mr Dr D. 
KOORDERS. Op een van dezen afkomstig briefje van 20 November 1861, 
waarin hij GROEN dankt voor de geboden gelegenheid zich met zijn vrouw 
te mogen komen presenteren alvorens naar Indië te vertrekken, staat in 
GROEN'S hand met potlood o. a. het volgende aangetekend - kennelijk 
voor diens echtgenote bestemd -: ,,11 parait bien que les Koorders se 
proposent de rester assez longtemps ; maar dit kan niet. - Pensez s. v. p. 
au portrait." 

Prof. Dr F. C. GERRETSON deelde mij mede, een exemplaar van dit 
portretje uit de nalatenschap van zijn grootvader te bezitten, en zich te 
herinneren, het als jongen te hebben gezien op de schrijftáfel van den zoon 
van GROEN'S vriend H. C. VOORHOEVE. 
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Het in dit no gereproduceerde portret is gemaakt naar het exemplaar, 
dat zich in de Doctor Abraham Kuyperstichting bevindt, hetwelk wel af
komstig zal zijn uit Dr KUYPER'S nalatenschap. Vermoedelijk kreeg deze· 
het van GROEN ten geschenke in April 1867. Vgl. de door Dr A. GOSLINGA 
bewerkte Briefwisseling van Mr G. Groen van Prinsterer met Dr A. 
Kuyper 1864-1876, blz. 8, brief no 9. Dr KUYPER bedankt daar voor een 
hem geschonken portret én schrijft verder: "Als jongen zag ik u eens 
van de tribune, sints nooit ... zeker twaalf jaar liggen er tusschen." 

Deze periode van twaalf jaar zal wel van 1867 terugtellen. Dan had 
Dr KUYPER GROEN dus omstreeks 1854/5 eens in de Kamer gadegeslagen, 
Voor de datering van het portretje zegt de opmerking vermoedelijk niets, 
behoudens dan dat het vóór 1867 werd vervaardigd. 

De CALVIJN-herdenking van 1864 heeft GROEN niet bezocht: zijn corres
pondentie loopt in die periode gewoon door van 's Gravenhage uit. Wel 
was hij in 1863 in lnterlaken; vgl. Briefwisseling 111, blz. 620, nt 6, en 
blz. 625, brief no 1008. 

Dat de reproductie van dit portretje door den ouderdom van het 
origineel niet bijzonder fraai kon uitvallen, gelieve de beschouwer te ver
ontschuldigen. Tegenover dit nadeel staat, dat deze afbeelding weinig 
bekend en bij mijn weten niet eerder gereproduceerd is· Bovendien beeldt 
zij Mr GROEN VAN PRINSTERER bij uitzondering ten voeten uit af, zij het 
zittend. Duidelijk valt te zien, dat hij geen indrukwekkend postuur had, 
eerder klein van stuk was. Ook zijn voordracht en gebaren waren, volgens 
berichten van tijdgenoten, niet elegant van stijl. " ... wij hebben dezen 
schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en 
niet uit ons" (2 Cor. 4 : 7). 

2. Het portretje van Mevrouw GROEN VAN PRINSTERER - geboren 
6 Februari 1807, overleden 14 Maart 1879 - is hetzelfde als dat werd 
opgenomen in Mr T. DE VRIES, Mr G. Groen van Prinsterer in zijne om
geving, blz. 44. Het formaat is 6 X 9 cm. 

Het is gemaakt door den Joodsen fotograaf M. L. VERVEER, gevestigd, 
sinds 1862 of 1863, Zeestraat 52 te 's Gravenhage, welk adres ook op de 
achterzijde der fotografie is vermeld. Het stukje karton, waarop het por
tret is geplakt, vermeldt, dat de maker is "photographe de L.L.M.M. 
Ie Roi et la Reine des Pays-Bas", hetgeen hij reeds vóór 1863 was; na 
den dood van Koningin SOPHIE op 3 Juni 1877 noemt hij zich in een 
adresboek fotograaf "van Z.M. den Koning en van wijlen H.M. de Konin
gin". Aangenomen mag dus worden, dat het portretje van Mevr. GROEN 
werd gemaakt tussen 1862 en 1877. 

Gelet op haar uiterlijk mag het wel nader worden gedateerd op Om
streeks 1870. 

Het portretje werd onlangs ten geschenke aangeboden aan Dr J. 
SCHOUTEN, die het op zijn' beurt aan de Kuyperstichting afstond .. 

G. 

/ 
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J. L. P. BRANTS, Groen's geeStelijke groei. Onderzoek naar 
Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834. Prft V. U. 
Amsterdam, 1951, 160 blzz. 

Het is een verheugend feit, dat in de laatste jaren het leven en de 
werken van GROEN VAN PRINSTERER in toenemende mate de belangstelling 
trekken. Wanneer men' echter bedenkt, dat ondanks het niet geringe aantal 
wetenschappelijke verhandelingen die reeds aan GROEN zijn gewijd, tal 
van vraagstukken die zich om zijn denkbeelden groeperen, nog geen be
vredigende oplossing hebben gevonden, dan krijgt men enigen indruk hoe
veel voorbereidende arbeid moet worden verricht voordat GROEN'S bio
grafie kan worden geschreven. Bedenkt ~en bovendien nog, dat GROEN 
velerlei invloeden heeft ondergaan, gereageerd heeft op de grote gebeur
tenissen van zijn tijd en zelf vaak felle reacties heeft uitgelokt en dat hij 
alleen reeds door zijn talrijke geschriften een duidelijk spoor heeft achter
gelaten in een belangrijk en bewogen tijdperk onzer geschiedenis, dan 
beseft men dat alleen hij toegerust is om over GROEN te schrijven, die 
een diep inzicht heeft in de geestelijke structuur van de negentiende 
eeuw. Wie al die moeite, welke aan zulk een wetenschappelijke studie is 
verbonden, neemt, zal echter rijke beloning vinden: van GROEN's leven 
gaat een ongemeen verheffende werking uit en degene die iets over hem 
publiceert kan er met vrij grote zekerheid op rekenen, dat zijn werk wordt 
gelezen en niet alleen door deskundigen. Ook Dr BRANTS kan er van 
verzekerd zijn, dat zijn studie over GROEN'S geestelijken groei de belang
stelling zal trekken: zij is een boeiende schets gjeworden van de ontwik
keling in GROEN' s denkbeelden. 

Het hoogtepunt van dit geschrift ligt in de tekening van GROEN'S gees
telijken omkeer. Van toen af aan kreeg diens leven een nieuwe richting; 
nog treden wel veranderingen in zijn denkbeelden op, maar de beslissing 
is gevallen. Richtte GROEN zich voordien naar den geest van den tijd, 
nadien is voor hem "de Openbaring de allesbeheersende norm geworden" 
(blz. 96). In het perspectief van zijn levenstaak krijgen de jaren van vóór 
zijn bekering hun betekenis. GROEN heeft dat ook zelf zo gezien, zij het 
na een lange worsteling. 

Dr BRANTS' studie geeft aanleiding, met hem over verschillende punten 
te gaan discussiëren. In het kader van een recensie moet dit uiteraard 
op beperkte schaal geschieden. Ik kies daarom slechts e'en tweetal kwesties 
uit die enige voorstelling kunnen geven van den aard van mijn critiek. 

Over de verhouding van GROEN tot het Platonisme is reeds heel wat 
geschreven en ook Dr BRANTS houdt er zich op meer dan één plaats mee 
bezig, zonder dat we ons echter een heldere voorstelling kunnen vormen, 
hoe ver PLATO'S invloed op GROEN nu eigenlijk wel reikte. We geven toe 
-dat het hier om een moeilijke zaak gaat, daar GROEN ontvankelijk is ge-
weest voor tal van wijsgerige invloeden en het niet gemakkelijk is de 
verschillende concepties, zoals deze door hem uiteindelijk zijn verwerkt, 
te ontleden. En toch is hier m. i. een vraagstuk van gewicht aan de 
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orde, aangezien de oorsprong van bepaalde begrippen bij GROEN mede 
beslist over de ~waarde die hij er aan toegekend wil zien. De oplossing 
van het vraagstuk betreffende den invloed van het Platonisme op GROEN 
kan alleen worden verkregen door een breed onderzoek. We zullen moeten 
beginnen met niet meer alleen aan PLATO te denken, maar het gehele 
Platonisme in onze overwegingen te betrekken, en dan in het bijzonder 
het Platonisme zoals dat in de christelijke traditie was ingegaan. De 
tweede vraag die we zullen moeten overwegen is deze: welke vormen 
van Platonisme hebben in het irrationalistisch historisme, onder welks 
invloed GROEN was gekomen, gewerkt? We moeten ook niet vergeten, 
dat sommige vertegenwoordigers van dit historisme nauwere aansluiting 
zochten bij ARISTOTELES en er zijn uit GROEN'S werk vóór 1835 citaten 
aan te halen die aan dezen wijsgeer doen denken. 

Een tweede punt, dat ik hier in discussie wil brengen, is dat van de 
historische normen. Dit vraagstuk heeft teveel aspecten dan dat het hier 
in zijn geheel ter 'sprake kan komen. Ik beperk me daarom tot een enkele 
opmerking over het zuiver stellen van de kwestie omtrent de hand Gods 
in de geschiedenis. GROEN VAN PRINSTERER spreekt hierover in tweeërlei 
zin: nu eens gebruikt hij dien term bij het constateren van plotselinge 
gebeurtenissen, die aan het historieverloop een geheel andere richting 
geven dan verwacht mocht worden, dan weer wordt op het - vermeend -
buiten 's mensen toedoen in de geschiedenis gegroeide het stempel van 
Gods bijzondere leiding gedrukt. Dr BRANTS meent, dat beide niet van 
elkaar zijn los te maken, aangezien beide berusten op de gelijkstelling 
van den verborgen raad Gods en den geopenbaarden wil Gods en beide 
het gelijkstellen van ,feit en norm tot consequentie (kunnen) hebben. Hij 
wijst dan ook af de scherpe onderscheiding van BERKOUWER tussen die twee 
manieren van het aanwijzen van Gods leiding in de geschiedenis (blzz. 129 
en 130). Onzes inziens schiet Dr BRANTS hier zijn doel voorbij. Het is 
inderdaad mogelijk, dat beide zienswijzen in sommige opzichten samen
vallen of in elkaars verlengde komen te liggen, maar voor een juist inzicht 
in het probleem van de hand Gods moeten we hier scherp blijven onder
scheiden. Wat de eerste van de beide zienswijzen betreft sluit GROEN 
zich aan bij de traditioneel calvinistische (of liever: christelijke) opvatting, 
hoewel hij in tegenstelling tot velen van zijn voorlopers en tijdgenoten 
voorzichtig te werk ging in het aanwijzen van Gods "bovennatuurlijk" 
ingrijpen in de geschiedenis. Maar wat de tweede zienswijze betreft, is 
GROEN gekomen op de lijn van het irrationalistisch historisme van zijn tijd. 

Ook voor onzen strijd tegen den modernen tijdgeest blijft een scherp 
onderscheid van beide visies nodig. Het historisme van den jongsten tijd 
is nog wel overwegend irrationalistisch, maar het heeft aan de leiding 
Gods in de geschiedenis een geheel andere betekenis gegeven. Nu is 
het . niet meer het spontaan in de geschiedenis gegroeide, dat een 
religieuze wijding krijgt, maar de concrete historische daad wordt 
verheven tot een sein van Godswege, waarnaar de historievormer zich 
heeft te richten. Daarnaast treft men de traditioneel christelijke opvatting 
aan, zij het in gewijzigden vorm en gewoonlijk niet als bij GROEN met 
de vorige zienswijze tot één vermengd. Er zijn juist in de laatste jaren 
een aantal werken verschenen, waaronder van vQoraanstaande historici 
- geen wijsgeren van professie, maar vak-historici I -, die in aansluiting 
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aan de christelijke traditie weer 'allen nadruk leggen op de kenbaarheid 
van het handelen Göds in en aan de geschiedenis. Zo heeft GROEN'S visie 

. opeens en· opnieuw actualiteit gekregen. 
Hoewel we den auteur van deze dissertatie erkentelijk zijn voor wat 

hij ons in zijn proef-stuk heeft gegeven, zo zouden we toch niet willen, 
dat het wetenschappelijk onderzoek omtrent GROEN'S theorieën vóór 1834 
hiermee werd gesloten. Er blijven ten aanzien van deze periode nog 
moeilijkheden die om een oplossing vragen. 

M. C. SMIT 

~ 

d 
n 
11 

v 
Dr G. J. LAMAN, Groen van Prinsterer als volksvertegen- ( 

woordiger (1862-1865). Wever, Franeker, [1949], 1: 
191 blzz; Prijs f 3.90. 

Anders dan bij den tegenwoordigen leider onzer richting vormde het 
lidmaatschap der Tweede Kamer voor zijn voorgangers slechts bij tussen
pozen een deel hunner politieke carrière. Dr COLIJN had er zitting in van 
1909 tot 1911, van 1922 tot 1923 en van 1929 tot 1933. Bij hem waren 
de tussenliggende perioden gevuld met ministerschappen, gedurende 
welke hij, na 1920, niet als voorzitter van het Centraal Comité en dus 
formeel niet als leider der partij optrad, alsmede van 1914 tot 1920 en van 
1926· tot 1929 met het lidmaatschap der Eerste Kamer. Dr KUYPER, 
sinds' ongeveer 1870 op een vooraanstaande plaats in de politiek, sinds 
1876 jure suo en van 1879 tot 1905 en van 1807 tot 1920 als voorzitter 
van het c.c. niet alleen in materiëlen, maar ook in formelen zin leider 
der partij, bracht van al die jaren slechts de jaren 187~1877, 
189~1900 en 1908-1912 in de Tweede Kamer door; van 1901 tot 
1905 was hij minister en van 1913 tot 1920 lid van de Eerste Kamer. 
En Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, wiens publieke antirevolutionaire 
activiteit een periode van 1830 tot 1876 omspant, was van die 46 jaren 
er niet meer dan 11 lid van de Tweede Kamer, te weten in 1840 (alleen 
van de zgn. Dubbele Kamer, voor de Grondwetsherziening van dat jaar), 
van 1849 tot 1857, van 1862 tot 1865, en enigen tijd in 1866. 

De voorlaatste van die perioden behandelt Dr LAMAN in dit boek, dat 
hem tot proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de lette
ren en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit strekte. 

Terstond na de aanneming van de wet op het lager onderwijs van 1857 
had GROEN VAN PRINSTERER zijn lidmaatschap der Tweede Kamer neer
gelegd, aangezien ter gelegenheid van de behandeling en aanneming van 
deze wet, alsmedè in het opkomen der zogenaamde ethisch-irenische rich-

. ting en haar miskenning van GROEN'S bedoelingen, naar zijn inzicht, was 
gebleken, dat de voor enig vruchtbaar parlementair optreden van anti
revolutionaire, christelijk-historische volksvertegenwoordigers onmisbare 
eensgezindheid onder hen, die den meesten invloed hadden op christelijk 
terrein, niet langer aanwezig was. Slechts dan zou er weer uitzicht op 
slagen zijn, wanneer de christenvrienden zich opnieuw aaneen sloten 
(blz. 13). 

Hoewel deze voorwaarde niet was vervuld, liet GROEN zich in 1862 
toch vinden voor een nieuwe candidatuur. Onder het tweede ministerie-
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THORBECKE keerde hij voor het district Arnhem in de Tweede Kamer 
terug. Hoe was dit mogelijk, ondanks dat de zo even bedoelde voorwaarde 
niet was vervuld ? Dr LAMAN poogt uit de geschriften en gedragingen van 
GROEN aan te tonen: omdat hij, gevoelende te leven en te strijden in een 
tijd van geestelijke wereldcrisis, waarin de idealen van een christelijken 
staat en nationaliteit reeds schipbreuk hadden geleden, noodgedwongen 
zijn tot nog toe betreffende den staat ingenomen standpunt had herzien, 
den godsdienstlozen staat en de gedifferentiëerde natie had aanvaard, maar 
nu dan ook den strijd er voor aanbond, den christen daarin een waarlijk 
individuele vrijheid te verzekeren (blz. 17). In de volgende paragraaf "De 
volte face van 1862" (blzz. 18--33) wordt dit door den schr. uitgewerkt. 
Om een christelijke overheidsschool wilde GROEN nu niet langer vragen, 
bij de scheiding van Kerk en staat legde hij zich neer. 

GROEN'S positie in de Tweede Kamer was verre van aangenaam. De 
meerderheid had geen lust in principiële debatten. Van THORBECKE 
had GROEN, nu hij immers niet langer opkwam voor een christelijke 
overheidsschool, wel verwachtingen. Ten onrechte, moest hij echter er
varen: THORBECKE'S algemene, ondogmatische, statische "christendom 
boven geloofsverdeeldheid", dat op stille wijze iedere handeling, iedere 
instelling in de samenleving, en dus ook de overheidsschool had doortrok
ken, was dezen heilige ernst. GROEN daarentegen kon zulk een "christen
dom" niet als christendom erkennen, omdat het de kernvraagstukken van 
zonde en verlossing en die van de souvereiniteit Gods ontkende. De 
schets, welke schr. ):lier geeft van de tegenstelling tussen beide staatslieden, 
is zeer fraai (blzz. 50-54). 

Knap is de wijze, waarop de schr. door achtereenvolgens GROEN te 
confronteren met THORBECKE, met de roomsen, met de conservatieven, 
het licht laat vallen op de onderscheidene aangelegenheden, waarvoor 
GROEN in die jaren in het strijdperk trad. 

Een zekere toenadering, niet tot het Rooms-katholicisme, tot de R.K. 
kerk, maar wel tot de individuele Rooms-katholieken, ook in de Kamer, 
is in deze periode bij GROEN te onderkennen, al was de aangelegenheid 
van het gezantschap bij den Paus netelig genoeg. Schr. betoogt, hoe zowel 
in GRoEN'sopvatting in deze aangelegenheid als in zijn bereidheid tot 
enige toenadering tot Kamerleden als VAN NISPEN VAN SEVENAER zijfl 
nieuwe standpunt inzake den godsdienstlozen staat een rol speelde. 

Eindelijk gelukte het GROEN een onderwijs-debat uit te lokken en daarin 
de conservatieven aan het spreken te krijgen. Met hen was het een merk
waardig geval, Echt conservatisme achtte GROEN, evenals echte progressi
viteit, alleen mogelijk, wanneer het verbonden was met het Evangelie. 
Maar het Nederlandse conservatisme was deels contra-revolutionnair, 
deels revolutionnair maar bevreesd voor de konsekwenties. Daarom waren. 
beide ondeugdelijk. Evenwel was van een vast gesloten conservatieve 

. partij op een bepaald program geen sprake, trad de individualiteit onder 
hen op den voorgrond en meende GROEN bij sommigen hunner een zekere 
kentering ten goede op te merken (blz. 72). In het uitgelokte onderwiJs
bebat bleven de conservatieve woordvoerders echter weer in halfslachtig
heden steken. Door een motie in te dienen, luidende: "De Kamer, van 
oordeel dat, in artikel 23 der wet op het lager onderwijs, het woord 
christelijke in de meest volkomen onzijdigheid, grondwettig kenmerk en 
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hoofdbegin~el van de algemeene staatsschool, geene verandering gebragt ~ 
heeft, gaat over tot de orde van den dag", meende GROEN de Kamer tot 1 
partij-kiezen te kunnen dwingen. Hij moest echter ervaren en erkennen, C 
dat zijn opzet mislukt was: zowel conservatieven als liberalen brand- c 
merkten de motie als een aan de Kamer niet geoorloofde wetsuitlegging.. '\ 
Zonder zich over den inhoud uit te spreken zou men haar dus verworpen c 
hebben. Bij zulk een dubbelzinnig "neen" had GROEN geen enkel belang, Ji 
weshalve hij de motie introk. 

Zowel het beroep op THORBECKE als dat op zijn medeleden in de Kamer ~ 
had gefaald. Bleef nog de mogelijkheid bij de verkiezingen van 1864 (om ~ 
de twee jaar trad toen de 'helft der Tweede Kamerleden af) een beroep ( 
op het volk te doen. Door het census-kiesrecht kon dit in zijn dagen t 
slechts een beroep op de kiezers zijn. Voor GROEN, die een groten aanhang 
claimde onder het volk achter de kiezers, waarmede hij nochtans door de t 
structuur van zijn persoonlijkheid en het milieu, waarin hij zich bewoog, ~ 
weinig rechtstreeks contact had, uiteràard een handicap. 1 

Nu GROEN in de Kamer geen gehoor had gevonden voor zijn pogingen, ~ 
het onrecht op onderwijsgebied weggenomen te krijgen, wekte hij bij de. ~ 
Kamerverkiezingen van 1864 zijn geestverwanten onder de kiezers er toe ~ 
op, aan niemand hun stem te geven, of hij moest bereid zijn, uit overtuiging t, 

het christelijk-nationaal schoolonderwijs te beschermen. Daartoe stelde hij (J 

drie eisen: schrapping van het woord "christelijk" (in "christelijke en ~ 
maatschappelijke deugden", waartoe de openbare school heette op te lei- 1 
den) in art. 23 der wet op het lager onderwijs; wettelijke onverenigbaar- IJ 

verklaring van kerkelijke bedieningen met het ambt van openbaar onder- 2 

wijzer; invoering van de verplichting tot heffing van schoolgeld voor de 2: 
openbare school (blzz. 87-89). 

Het liefst zag GROEN in zoveel mogelijk districten eigen candidaten ge- , 
steld. Niet alleen werden de kiezers daardoor in staat gesteld, een getui- t 
genis te geven, maar bovendien zou, indien de sterkte der antirevolutio-, 2: 
naire kiezers, ook waar de eigen candidaat bij eerste stemming uitviel, een· t 
aantal herstemmingen zou veroorzaken, daardoor blijken, dat de a.r. I 
richting toch enigermate moest worden ontzien (blz. 89). ( 

Tegen steun aan sommige conservatieve candidaten, wier gezindheid op 1 
onderwijsgebied onverdacht was, maakte GROEN geen bezwaar, maar over 
het geheel genomen zag hij in de conservatieve groepering niet meer dan ( 
het "inconsequente gedeelte van de vrijzinnige richting". In de Kamer I. 

hadden de conservatieven hem in de afgelopen jaren. nimmer steun ge- t 
boden (blzz. 90--93). Van een bondgenootschap met hen was-geen enkel 11 
heil te verwachten: " ... ook nu, indien wij iets vermogen, zijn wij enkel Il 
door isolement sterk. Omdat deze eigene stelling, ... dit vasthouden aan 
de eigenaardigheid van het Christelijk-historisch beginsel" ons verbindt c 
"met een niet onbeduidend gedeelte der Natie". Opneming en inlijving bij ~ 
de conservatieven zou van de a.r. richting daarentegen niets anders maken ... 
dan "een fractie van eene fractie der vrijzinnige partij" (blz. 94)- l 

GROEN'S aandringen op het innemen van een zelfstandige positie maakte 1 
de conservatieven ongerust. In hun invloedrijke orgaan Het Dagblad van 
Zuid-H olland en } s;Gravenhage verscheen een verkiezingsartikel, waarin } 
we~d erkend, dat het bij de opvoeding onmisbare godsdienstige element in a 
de openbare school niet was bewaard gebleven, dat daar slechts aanwezig ~. 
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was een christendom boven geloofsverdeeldheid, dat slechts ongeloof kon 
kweken. Toch bracht dit GROEN er nog niet toe zijn advies, eigen a.r. can
didaten te stellen, terug te nemen. Slechts bij de herstemmingen ware met 
dit nieuwe geluid uit het conservatieve kamp te rekenen. Wilden de a.r. 
vrienden zover niet gaan, dan dienden zij toch in ~lk geval van eIken 
candidaat, dien zij zouden stemmen, instemming met GROEN'S bovenver
melde program te verlangen (blzz. 98-101). 

Toen verscheen een open brief van baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, 
waarin sympathie voor den strijd van het bijzonder onderwijs werd uit
gesproken, maar GROEN liet zich er niet voor vinden, daarop tegenover 
dezen, altijd een fel tegenstander in de onderwijskwestie, van verder plei
ten voor diens a.r· tegencandidaat EssER af te zien (blz. 101/2). 

Het Dagblad vroeg steun voor de candidatuur te Gouda van het af
tredende conservatieve lid DE BRAUW, onder mededeling van een omschrij
ving van diens standpunt, waaruit kon worden opgemaakt, dat deze althans 
het tweede en derde punt van! GROEN'S program onderschreef. Nog bleef 
deze echter aan den eigen a.r. candidaat te Gouda de voorkeur geven. In 
Gouda zelf zagen de broeders in die candidatuur echter weinig heil. Zij 
vreesden, dat slechts hun zwakte openbaar zou worden. Bovendien legde 
een hunner een uittreksel uit een brief van DE BRAUW over, waarin deze 
o. m. verklaarde, indien het waar was dat het woord christelijk in de wet 
gebezigd wèrd als een vlag, waarmede men op de openbare school iets 
belooft wat niet gegeven kan worden, het liever te zien vervallen. Het 
mocht niet dienen om een schijn van christelijk onderwijs in positieven 
zin te beloven. Bovendien diende hij zich aan als voorstander van bij
zonder christelijk-nationaal onderwijs. 

In dèze verklaring kon, al was zij zeer voorzichtig gesteld, een aan
vaarding ook van GROEN'S eerste programpunt worden gelezen. Daarom 
meende deze nu, den Goudsen kiezers te kunnen adviseren, dat zij, als 
ze de niet boven allen twijfel verheven echtneid van den brief meenden 
te mogen aannemen, als ze den waarborg, dat DE BRAUW GROEN'S gehele 
program onderschreef, voldoende achten en als ze aan den eigen a.r. can
didaat niet waren gebonden, den heer DE BRAUW konden stemmen (blzz. 
101~107). 

De verkiezingen in den lande liepen niet ongunstig af. Drie a.r. candi
daten kwamen in herstemming. En in elk geval was gebleken, dat de a.r. 
richting er was' en wat zij was: een afzonderlijke richting gekant zowel 
tegen het radicalisme als tegen het vrijzinnige conservatisme, welke van 
haar eigen standpunt aan radicalen en conservatieven, wanneer zij het 
goede willen, gaarne de hand reikt (blz. 1(8). 

De aan het licht gekomen verrassende sterkte dera.r. richting zou het 
onmogelijk maken, dàt Regering en Kamer de onderwijskwestie nog ver
der negeerden. Zelfs zag GROEN met profetischen blik, dat evangelische 
volksopvoeding nog eens de kabinetskwestie zou worden, een volksbe
hoefte, zonder wier bevrediging geen kabinet zich kan staande houden of 
kan worden gevormd (blz. 110). 

Toen hij dat schreef, wa~ hem juist bekend geworden, dat zijn collega
historicus, de vermaarde liberale hoogleraar Dr ROBERT FRUIN hem had 
aangevallen over zijn stellen van den eis van instemming met zijn program 
- zoals dat met name in het geval DE BRAUW zo scherp was geschied ~ 
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aan candidaten, die aanspraak wilden maken op de stemmen der a.r. 
kiezers. Het is de befaamde strijd over den zedelijken band tussen kiezers 
en gekozenen 1). Aan die polemiek met FRUIN wijdt de schrijver zijn derde 
hoofdstuk. 

In geding was het toenmalige art. 82 (thans 89) der Grondwet, (iuiden
de: De leden - t. w. der Tweede Kamer - stemmen, elk volgens eed 
en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen. De. 
tussenzin verviel in 1887. Historisch is dit artikel een terugslag op den 
stand van zaken tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 
toen de ter vergadering van de Staten-Generaal afgevaardigden juist wel 
een last van de hen afvaárdigende Staten-Provinciaal ontvingen en ook 
tijdens hun zitting voortdurend ruggespraak hielden met hun opdracht
gevers.) FRUIN stelde zich op het standpunt, dat een candidaat wel mocht 
worden afgevraagd, wat hij van enig vraagstuk van den dag dacht, maar 
dat zijn antwoord hem verplichtte tot niets hoegenaamd (blz. 114). Hij 
lette allereerst op personen en karakters 2). 

1) Zie ook A.R.S. XVIII. blzz. 54-59. 
2) Hij huldigde wat K u y per later afkeurend noemde het stelsel der "vertrouwens

mannen", dat zo scherp' werd geformuleerd door Th 0 rb e c k e in zijn vermaarde 
Narede - geschreven te Ilmenau (I), Augustus 1869 - (Parlementaire redevoeringen, 
dl VI, Deventer, 1870, blz. XII/XIII): "Vrij gekozen Volksvertegenwoordiging, zelf-, 
standig, naar eigen inzigt en oordeel besluitende, zonder eenigen band met de kiezers ... " 
Zo ook reeds in zijn Aanteekening op de Grondwet2 , dl I, A'dam, 1841, blz. 236: "Het 
advijs van de leden der Vertegenwoordiging moet eenig en alleen door hunne eigen, 
individuele overtuiging zijn bepaald." 

Op 29 Maart en 1 April 1897 schreef De Nederlander zeer kritisch over "Partij
eenheid" (in de officiële A.R. partij). Zie ook een ingezonden stuk in het no van 29 
Maart, alsmede beschouwingen over het a.r. program van actie voor de verkiezingen 
van 1897 in de nos van 5 en 15 April, een reactie op een ingezonden stuk in De 
Standaard, in het no van 28 April. Tenslotte beschouwingen in de nos van 12 en 14 
Juni. ' 

In 1899 werd de alleenspraak een tweegesprek. In De Standaard schreef Dr K u y per 
op 27 en 30 Januari en 1 Februari over het Amerikaanse boss-stelsel en de waarschuwing, 
welke dit voor ons inhield. Op 13, 16, 20 en 27 Februari reageerde L 0 h man in 
De Nederlander met een serie "Een dreigend gevaar". Belangwekkend zijn in het 
tweede artikel de mededelingen omtrent het standpunt, dat de A.R. Tweede Kamer
club onder El 0 u t van S 0 et e r wou d e op 1 September 1879 bepaalde jegens het 
C.C. en het in dat jaar aangenomen program van beginselen, alsmede die uit de regle
menten der A.R. Kamerclub van 1880 en 1883. 

In De Standaard van 21 Februari 1899 reageerde Dr K u y per' op de eerste twee 
artikelen van L 0 h man. Hier vindt men afgedrukt de verkiezings-circulaire van het 
C.C. van 20 Maart 1897 aangaande het program van actie, op welke circulaire De 
Nederlander in 1897 gunstig had gereageerd. In een driestar getiteld "Drieërlei stand
punt" in De Standaard van 9 Maart 1899 stelt K u-y per vervolgens de stelsels van 
het mandat impératif, van de "Vertrauensmänner" en van den zedelijken band tussen 
kiezers en gekozenen, naast en tegenover elkander. 

De Nederlander stelde echter in haar no van 2 Maart 1899, dat er vierderlei ver
houding tussen kiezers en gekozenen denkbaar is: een gezagsband, een vriendschaps
band, een huwelijksband en een dienstband. De eerste liep parallel met K u y per 's 
Vertrauensmänner, de laatste was het mandat impératif; de "huwelijksband" werd 
voor de juiste verhouding tussen kiezers en gekozenen ook nog te strak geacht. Zie 
verder ook de nos van 2, 14, 15 en 17 Maart, waar o. a. wordt gehandeld over de vraag 
of een Kamerlid, die na de stembus vlak andersom gaat denken, zijn mandaat behoort 
neer te leggen. 

De verschillen bleken tenslotte niet groot. Het bezwaar van De Nederlander ging 
in feite meer tegen de aan K u y p e r's partij verweten poging tot binding der Kainer
leden aan partij-besluiten, dan tegen de gedachte van den zedelijken band. Dat blijkt 
ook uit L 0 h man 's conclusie bij zijn vermelding van het debat in Onze Constitutie 
(2e dr., blzz. 396--399; 4e dr., blzz. 400--404). De daar aangegeven volgorde van 
het debat is niet de juiste, terwijl ook de datum, van de circulaire van het C. C. on
juist wordt vermeld. L 0 h man citeert hieruit de volgende passage, waarmede hij in
stemt: "Van zelf sluit dit niet uit, dat rijping van overtuiging, als vrucht van nader 
onderzoek en van parlementair overleg, later tot afwijking noodzake ; eisch is alleen, 
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Voor GROEN daarentegen was de volksvertegenwoordiger een drager 
van beginselen. Tussen dezen en zijn kiezers moest bestaan homogeneiteit 
in levensbeschouwing, welker kracht lag in de electriciteit der geloofsge
meenschap. Zulk een geestelijk contact is geen blindelings volgen. Volgens 
GROEN vereiste het een onbewimpelde verklaring jegens de kiezers door 

volksvertegenwoordigers aangaande hun inzichten en hij oordeelde die 
geheel overeenkomstig den geest van een constitutioneel gouvernement 
(blz. 114). Het vragen van "een rondborstige verklaring van beginselen in 
verband met de vraagstukken die aan de orde van den dag zijn" was z. i. 
"alleszins geoorloofd". Wel erkende hij ten volle het recht van een volks
vertegenwoordiger in volkomen vrijheid zijn beginselen te wijzigen, maar 
dit mocht geen voorwendsel worden om zich te onttrekken "aan cordate 
en loyale gedachtenwisseling" (blz. 115). En veranderde hij later van in
zicht, dan behoorde hij de motieven dier verandering mede te delen (blz. 
118). Belofte, afspraak, beding, achtte ook GROEN ongeoorloofd; verklaring 
echter ten volle geoorloofd (blz. 119). 

De controverse was dan ook in den grond deze, dat wat GROEN geoor
loofde "verklaring" achtte - het adhesie betuigen aan zijn in het vorige 
hoofdstuk behandelde shibboleth - door FRUIN werd geduid als ongeoor
loofde "belofte" in ruil voor stemmen, dus in strijd met de politieke mora
liteit, welke art. 82 beoogde te beschermen. Zo bleek FRUIN ook in het 
algemeen veel huiveriger te staan tegenover verkiezingsprograms dan 
GROEN, die ze niet als "voorschrift", maar wel als "voorafgaand sc4rift" 
èn geoorloofd èn wenselijk achtte (blzz. 119-122). De schrijver kiest hier 
duidelijk partij tegen FRUIN, wiens beperkte opvatting zou hebben geleid 
tot "ontworteling van de volksvertegenwoordiging" en voor GROEN, die 
"met ... cordaatheid de weg (is) ingeslagen, die aan de zo belangrijke ver
houding de nodige speelruimte zou geven". 

Na zo den achtergrond van FRUIN'sbeschuldiging aan het adres van 
GROEN en van diens afwijzing daarvan te hebben aangegeven, analyseert 
de schrijver vervolgens den inhoud van de beschuldiging, van het door 
FRUIN ter staving ervan aangevoerde bewijsmateriaal, en van GROEN'S 
verweer daartegen, alsmede van den loop van het geding, met de zich 
daarin nog voorgedaan hebbende incidenten, te weten de deelneming van 
Prof. VISSERING aan de discussie en het gebruik, dat de liberale pers van 
FRUIN'S aanval maakte. 

Het gehele hoofdstuk is niet sterk van compositie. Het wil mij voor
komen, dat de schrijver er beter aan gedaan zou hebben, eerst een volledig 
overzicht van de polemiek, inclusief de inmenging van Prof. VISSERING 
(en den door Prof. VAN BEMMELEN aan GROEN geboden steun) en de 
reactie der liberale pers, te geven. Daarna had dan eerst de schets van den 
achtergrond van het geschil kunnen volgen en vervolgens de analyse van 
aanval en verweer, waarbij de schrijver dan telkens - zonder te vervallen 
in de herhalingen, waarop de lezer nu stuit - naar bedoeld overzicht had 

dat op het oogenblik, dat de stembus spreken zal, candidaat en kiezers als voor Gods 
oog verklaren, in hoofdzaak hetzelfde te bedoelen." L 0 h man concludeert: "N eder
lallder en Standaard schijnen dus op dit punt tot dezelfde slotsom te zijn gekomen." 

Zie nog Dr K u y per 's Ons Program (grote editie) §§ 88-91, met een zeer belang
wekkende bijlage over "Ruggespraak" (Standaard-artikelen uit 1873) (in de vijfde, 
volkseditie - zonder bijlagen -: §§ 89-92), zijn Antirevolutionaire Staatkunde, dl II, 
I 22, Col ij n, Saevis, b.oofdstuk VII, § 1. 

,. 
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kunnen verwijzen. Nu wordt de gang der polemiek den lezer, die dezen 
niet reeds kent, naar mij dunkt, niet voldoende duidelijk: hij krijgt telkens· 
brokstukken. 

Schrijver's conclusie uit den gevoerden pennestrijd kan, dunkt mij, als 
volgt worden samengevat : 1. Het staatsrechtelijk verschil van mening 
leidde tot een zedelijke veroordeling door FRUIN van GROEN's optreden. 
FRUIN zag echter het staatsrecht te statisch, daardoor was de grondslag 
van zijn betoog niet deugdelijk 2. Intussen waren er in de wijze van 
GROEN's optreden zwakke steeën, waardoor FRUIN's kritiek zeker niet 
geheel ongegrond was. (Hier betreft het m.i. niet het door GROEN gestelde 
shibboleth, maar de wijze, waarop hij dit ten aanzien van DE BRAuw had 
gehanteerd.) 3. Prof. VAN BEMMELEN had geen ongelijk, toen hij stelde, 
·dat men beter uitvoerig had kunnen spreken over op berekening berustende 
politieke alliantiën en over het vragen van verklaringen aan personen, 
welke men niet geheel vertrouwt; dan was de strijd op politiek, en niet 
op ethisch terrein gevoerd. (Ook hier ging het dus om GROEN's houding 
jegens de conservatieven, m.n. jegens DE BRAUW.) 

Naar ik meen, kan met deze oordeelvellingen worden ingestemd. Mijn 
eigen, in den voorzomer van 1947 vervaardigde aantekeningen van dit ver
maarde debat nog eens doorziende vind ik daar de volgende conclusie: 
"T.a.v. het geval De Brauw heeft Fruin niet geheel ongelijk Groen aar
zelde hier zelf trouwens kennelijk ook Wellicht was ook de gevorderde 
verklaring inderdaad te gedetailleerd, hoewel in de situatie begrijpelijk en 
noodzakelijk Intusschen wijst Fruin zelf op de latere afzwakking. 

Maar al deze punten raken de hoofdzaak niet, nl. of men een verklaring 
mag vragen. Groen betoogde uitdrukkelijk de vrijheid van den gekozene 
bij waarlijk veranderde overtuiging af te wijken van zijn adhesie aan 
het program. En zijn definitie van program was ook duidelijk genoeg." 

Wat de opvatting van art. 82 betreft : de historische oorsprong, boven 
vermeld, staat en stond vast. Die verbood GROEN's handelwijze zeker niet. 
Omstreeks 1848 en daarna had de Thorbeckiaans-Fruinse uitleg van het 
artikel de overhand, maar die was niet bindend. Bovendien laten staats
rechtelijke voorschriften niet zelden een zekere speelruimte, wat met het 
oog op de ontwikkeling van het politieke leven niet ongewenst is en waar
van een gepast ( !) gebruik mag worden gemaakt. 

In een slot-hoofdstuk behandelt de schrijver GROEN's laatste parlemen
taire jaar in deze periode, Slechts kort nam deze aan het Kamer-werk 
deel. Daarna werd hem dit door langdurige ziekte belet. Wel gaf hij ge
durende die periode, welke hem aan huis bond, zijn commentaar op het
geen in de Kamer geschiedde in een vervolgreeks blaadjes Aan de kiezers. 
Na zijn herstel legde GROEN in April 1865 zijn mandaat neer, hoewel dit 
anders eerst aan het einde van het daarop-volgende zittingsjaar zou zijn 
geëindigd. 

FRUIN's aanval was naar GROEN's oordeel afgeslagen. Door zijn opzet 
had deze hem genoopt terstond te antwoorden, inplaats van de zaak op 
het parlementaire vlak, bij het onderzoek der geloofsbrieven bij den aan
vang der zitting uit te vechten (blz. 148). GRoEN poogde dit alsnog te 
bereiken, maar slaagde er niet in, enig liberaal zover te krijgen, dat deze 
hem of enig conservatief lid in staat van beschuldiging stelde of hun toe
lating tot de Kamer betwistte (blz. 158). 
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Wel bleken de liberalen bij het debat over het Adres van Antwoord op 
de Troonrede bereid tot een brede politieke discussie, waarbij GROEN de 
gelegenheid kreeg, de onderwijskwestie aan de orde te stellen. Voldoening 
aan zijn bovenvermelden drievoudigen eis was hem nu niet voldoende 
meer. "De ellendige zinsnede", het derde lid van art. 194 der Grondwet: 
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar onder
wijs gegeven, was de bron van al het kwaad; daarom moest art. 194 wor
den gewijzigd: de woorden "van overheidswege" moesten er uit. De 
feitelijke oplegging der openbare school moest ophouden en er moest een 
waarlijk vrije keuze komen (blzz. 159-161). 

De meeste conservatieven deden er het zwijgen toe, wat, na hun publieke 
ommezwaai bij de stembus, niet onverdacht was (blz. 164). Een uitzonde
ring vormde baron VAN ZuYLEN VAN NYEVELT, die thans openlijk instem
ming met GRoEN's stembus-program betuigde, al kon hij diens nieuwen 
eis tot wijziging van art. 194 G. 'N. voorshands niet ondersteunen 
(blzz. 162-163). 

Een belangrijke paragraaf in dit laatste hoofdstuk is de thans volgende, 
door den schrijver "Het optrekken der nevelen". getiteld. 

Bij de algemene beschouwingen over de begroting was, in GROEN's 
afwezigheid, opnieuw een groot debat ontbrand, ontketend door baron 
VAN ZuYLEN VAN NYEVELT. GROEN analyseerde het in zijn nieuwe reeks 
Aan de kiezers. Naar zijn oordeel kon het debat in één woord worden 
samengevat: kabinetskwestie. Maar aan de vorming van een nieuw ka
binet moest "eene naauwkeurige waardeering van de bestaande rigtingen" 
vooraf gaan (blz. 167). Maar het debat had duidelijk uitgewezen, dat er 
geen wezenlijk onderscheid tussen liberaal en conservatief bestond, dat er 
slechts Thorbeckianen en anti-Thorbeckianen waren, dat "de conservatieve 
partij is het liberalisme in anti-Thorbeckiaansen vorm". De wortel nu van 
het liberalisme was de volkssouvereiniteit. Was er nu in richting en uit
komst "van het staatsregtdijk wandelpad" tussen liberaal en conservatief 
geen wezenlijk verschil, dan werd het duidelijk, dat er in de Nederlandse 
politiek geen drie, maar slechts twee richtingen waren. Geen andere keus 
dan die tussen volkssouvereiniteit en souvereiniteit Gods. De eerste voor 
den vrijzinnige "het groote beginsel der negentiende eeuw, de steunpilaar 
van alle moderne staatsinstellingen, de alfa en de omega van de poli
tieke belijdenis van den tegenwoordigen tijd", voor den antirevolutio
nair daarentegen "het kort begrip van ongeloof en revolutie" (blzz. 
168-170). 

Niet alleen bij de behandeling van het Adres van Antwoord, ook bij die 
van de begroting werd over de onderwijskwestie gehandeld, tijdens 
GROEN's afwezigheid. VAN ZuYLEN had daarbij tegenover THORBECKE ge
staan. De laatste wilde geen godsdienstloze openbare school, neutraal in 
het stuk van godsdienst. Des te bevreesder werd de eerste voor den 
invloed der moderne richting in die school, hetgeen voor hem een reden 
te meer was, om er op aan te dringen, dat de bijzondere school zich on
belemmerd moest kunnen ontplooien. Hij oordeelde dat ook in overeen
stemming met de wet van 1857, die z. i. als verzoenend was bedoeld, 
maar door de gemeentebesturen in strijd met die bedoeling werd toegepast. 
Daarom begeerde VAN ZUYLEN voorlichting aan en aandrang op de ge
meentebesturen, zodat zij overtuigd werden te handelen in strijd met geest 
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en geschiedenis der wet en met de bedoeling van den wetgever (blzz. 
171-173). 

Met de lofspraak op de wet van 1857 stemde GROEN uiteraard niet in. 
En VAN ZUYLEN'S verzoek was hem natuurlijk te mager. Beter waren dan 
de suggesties van DE BRAuw en MIJER, dat de wet van 1857 zo gewijzigd 
zou worden, dat subsidie aan het bijzonder onderwijs mogelijk werd. Dan 
werd de keus tenminste vrij. Maar er was geen sprake van, dat zulk een 
voorstel enige kans zou hebben. Dat was ook de reden, dat GROEN reeds in 
1857 en 1862 had voorspeld, dat het op den duur nodig zou blijken, den 
aanval rechtstreeks op art. 194 der Grondwet te openen. Den godsdienst
lozen staat had hij moeten aanvaarden. Maar dan moest ook elk gods
dienstig element uit de openbare school worden geweerd· Maar juist 
daarom behoorde deze niet voor het gehele land dwingend te worden 'vcoy

geschreven: ze was nu immers voor christen-ouders niet bruikbaar meer 
(blz. 175). 

De schrijver billijkt hier de motieven, welke GROEN bewogen tot de 
verlegging van zijn front naar art. 194: dat was nodig om de zaak in 
beweging te houden. Maar hij wijst ook op het gevaar van zulke snelle 
wijzigingen in taktiek: de conservatieven werden schicht~g, maar ook 
eigen volgelingen begrepen het niet (blz. 176). 

Het eerste was overigens niet zo erg. Voor de conservatieven was de 
onderwijskwestie voornamelijk een middel om THORBECKE ten val te 
brengen. En mochten zij al verontrust zijn over het veldwinnend moder
nisme, er bleef evengoed een brede kloof tussen hen en GROEN: "Zij 
waren - aldus Dr LAMAN - godsdienstig, maar niet orthodox; zij waren 
staatslieden. Het ging hun meer om de macht dan om beginselen." 
(blz. 176) 

GROEN bereikte zo niet wat hij wilde. Ook de houding van eigen geest
verwanten deed hem zien, dat het voeren van den strijd over art. 194 nog 
slechts in het stadium der voorbereiding was. Men moest verder al blij 
zijn, dat de Kamer over het onderwijs aan het spreken was gebracht, 
dat sommige conservatieven er hadden gesproken zoals ze hadden gedaan, 
en dat de herhaalde discussie op den duur een ieder wel zou gaan doen 
inzien, op hoe zwakke gronden de overmachtige meerderheid de minder
heid afwees (blz. 177). 

Toen hij hersteld was en zijn heengaan dus niet meer aan ziekte kon 
worden toegeschreven, nam GROEN ontslag als Kamerlid, daarmede be
doelende een demonstratie, dat, waar de strijd over art. 194 in de Kamer 
nog niet mogelijk was, daar blijven voor hem niet langer zin had. 

In zijn plaats werd de antirevolutionair graaf VAN ZUYLEN VAN NYE
VELT gekozen (de man, die enkele jaren later in de onderwijskwestie zo 
teleurstelde) . 

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk trekt de schrijver zijn ... v ...... " ... " .... " .... 

Was GROEN in 1862 begonnen met het voornemen den teg·en!.taIlder,1 
door zich, naar hij meende, in diens vlak te stellen, langs den weg 
verzoeningsgezinde politiek te bewegen tot wat rechtvaardig was, 
poging had hij moeten opgeven. Toen de Kamer ook nu doof 
GROEN tot het volk. Hij riep nu op tot schoolwet-agitatie en zei er uU.U ..... JA 

bij, dat dit niet minder dan religiestrijd betekende. "Want schoolwet-agi
tatie strekt om de ontnomen vrijheid van godsdienst te verkrijgen, om 
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tegen de staats religie der ongeloofseenheid te worden beschermd." De 
onderwijskwestie was slechts een onderdeel in den groten strijd van de 
botsing der geesten (blzz. 179-180). 

"In een tijd dat het politieke leven beheerst werd door materiële be
langen, persoonlijke animositeit en coteriegeest, stelde hij (GROEN) be
ginsel tegenover beginsel." Zwaar was die strijd, maar GROEN was hij 
heerlijk: "Wat zou er voor den christen heerlijker kunnen zijn, dan iets 
te mogen gevoelen van het "de ijver Uws huizes heeft mij verteerd I" 

Hij werd niet gemakkelijk gehoord. "Wanneer GROEN in redevoering, 
krant of geschrift zijn landgenoten bezwoer, dat "het liberalisme met het 
radicalisme in onafscheidelijk verband" stond en dat de wortel lag "in de 
stelselmatige verloochening Gods", zoals zij tijdens de Franse revolutie 
gepredikt was, dan vroegen zijn tijdgenoten zich verbaasd en geërgerd af, 
waar hij het toch over had." &rst na 1860 kwam de erkenning der radi
calisering (blz. 183). 

De schrijver meent, dat GROEN vooral eens geestes was met de zestiende 
en met de edeler aspiraties der achttiende eeuw. Zo vertegenwoordigde 
hij voor zijn tegenstanders een periode, die voorbij was. Maar daarnaast 
zag hij, waarheen de geestelijke besmetting met een anti-christelijken 
geest, welke in zijn dagen plaats vond, moest leiden: naar "socialisme", 
"communisme" en algehele godloochening. Zo schreef hij vele bladzijden 
met een profetischen klank, <;lie de liberale tijdgenoot evenmin begreep. 

Hoezeer onbegrepen, GROEN was geen défaitist. Hij vertrouwde, dat er 
vrucht zou zijn op gelovigen arbeid. Zo kon hij voortwerken. Ook na de 
teleurstellende ervaringen van de jaren 1862-1865. 

Schrijver en uitgever hebben op deze aankondiging lang, te lang moeten 
wachten. Dat ik nu den inhoud van dit boek zo breed heb weergegeven, 

g is wel mede daaraan toe te schrijven, dat werken als dit voor de kennis 
ij. yan de geschiedenis onzer partij van groot belang zijn. Onze jeugd moet 
t, ze toch vooral lezen I Met verbazing wellicht zal ze dan ervaren, hoe veel 
t, paralellie er is tussen de jaren van GROEN'S strijd en de onze. 
n En verder, de jaren 60-70 zijn beslissend geweest voor de losmaking 
'- onzer richting van de conservatieve. In die periode zijn de jaren 1864 

en 1869 belangrijke jaren, evenals 1871, waaraan Prof. DEN HARTOGH 
n zijn proefschrift heeft gewijd. 
'- In een overigens van zeer veel waardering getuigende beoordeling van 
~r Dr LAMAN's boek heeft J. H. PRINS in Polemios van 14 Januari 1950 de 

vraag gesteld, of in dit boek niet te zeer een respectvol toeschouwer en te 
:- weinig de dankbare leerling van den groten voorganger GROEN aan het 
o woord is. Erkennende, dat LAMAN's boek den warmen toon mist, blijft 

mij na lezing toch de indruk bij, dat de schrijver den lezer geenszins in 
s. het onzekere laat van zijn eens-geestes-zijn met den strijd van zijn held. 
r, De keus van wat hij bijzonder naar voren brengt - o. a. waar hij de 
:r ' verschillen tussen GROEN en THORBECKE en de zelf-openbaring der con
:e., servatieven (bij monde van baron VAN ZUYLEN VAN N YEVELT) als anti-
g Thorbeckiaanse liberalen en GROEN'S conclusie daaruit schildert - en 
k de wijze waarop hij dit doet spreekt hier een niet mis te verstane taal. 
i- Evenzo de keus van zijn citaten. 
n' De ook door PRINS gekritiseerde passage dat Groen "weinig tlieologisch 
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geschoold en niet philosophisch van aanleg", in den grond der zaak de, 
opvattingen en bezwaren der ethischen nooit (heeft) begrepen" (blz. 15), 
wordt door UMAN helaas niet bewezen. Is zij trouwens wel bewijsbaar? 

Mijn indruk is veeleer, dat GROEN te goed van hen dacht, wat nog iets 
anders is dan dat hij hun standpunt niet begreep. Hij begreep het ver
moedelijk, maar al te goed, maar hoopte, dat hun door hem afgewezen 
standpunt toch samengaan in vele andere opzichten niet behoefde uit te 
sluiten. Hij heeft met hen door schade en schande wijs moeten worden. 
Zo ook met de conservatieven. Mag in zijn geduld jegens hen enerzijds 
een element van taktiek hebben gezeten, de verantwoordelijkheid voor de 
breuk duidelijk voor hun rekening te laten komen, andererzijds was toch 
telkens ook echte teleurstelling te hunnen opzichte GROEN'S deel. 

Wij moeten oppassen, dat we GROEN geen overwegingen en inzichten 
gaan toeschrijven, waarvoor een kennis van feiten, samenhangen en toe
komstige ontwikkelingen nodig zou zijn geweest, welke wij thans wel, 
~aar hij toen niet kon hebben. Nam niet nog in 1875 de ethische GUNNING 
het initiatief tot de stichting van een Christelijke Universiteit, waarbij hij 
zowel Dr KUYPER als den Afgeschejden Ds L. LINDEBOOM wilde be
trekken? I 

Een enkel compositorisch bezwaar bracht ik bij de weergave van den 
inhoud reeds te berde· En wat meer enthousiasme dan de schrijver blijk
baar tot uiting vermocht te brengen, ware welkom geweest. Maar over 
het geheel genomen ,overheerst de waardering. 

G. 

ABRAHAM KUYPER, Christianity and the class struggle. 
Translated by DIRK J ELLEMA. Piet Hein Publishers, 
Grand ~pids, Michigan. 

Is de Antirevolutionaire partij nog wel de partij voor de kleine luyden? 
Het antwoord op deze aldus gestelde vraag behoort te luiden, dat onze 
partij niet is noch wil zijn een partij voor de kleine luyden, maar van de 
kleine luyden, niet een groep, die alleen of in het bijzonder opkomt voor 
een bepaalde groep in de samenleving, een belangen-groep dus, 'maar een 
volkspartij, die haar wortels breed wil uitslaan en heeft uitgeslagen in 
alle rangen onzer samenleving, zij het dan, dat de kleine luyden haar 
ruggegraat zijn, evenals ze dat zijn van het Nederlandse volk als geheel 
(waarbij men bedenke, dat "kleine luyden" niet identiek is met "smalle 
gemeente"). Een partij, die als christelijk-nationale volkspartij voor vrij
heid en demokratie '1) recht en gerechtigheid zoekt voor àlle leden van 
ons Nederlandse volk gelijkelijk en zonder onderscheid. 

Onlangs werd de in den aanhef geciteerde vraag gesteld in een confe
rentie, welke ten Kuyperhuize werd georganiseerd met en ter voorlichting 
van een aantal hier te lande studerende' calvinistische Amerikanen. De 
Amerikaanse vrager bleek te bedoelen of de a.r. partij zich niet met meer 
nadruk moest inzetten voor "sociale zekerheid" dan zij naar zijn indruk 

1) Vgl. H. Col ij n over Het karakter der Anti-revolutionaire partij in: Schrift en 
historie, blz. 15 v.v. 
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deed. Juist niet de eerste de beste vakverenigingsman heeft dén vrager 
toen pogen uit te leggen, dat de Nederlandse sociale wetgeving stellig nog 
verder kan worden uitgebouwd, maar dat de grote, principiële strijd op 
dit terrein in Nederland is gevoerd en gewonnen, niet het minst dank 
zij de inspanning van antirevolutionaire zijde; dat thans evenwel ernstige 
overweging verdient de vraag, of de strijd van de toekomst hier te lande 
niet veel meer zal moeten zijn diè om de vrijheid van den arbeider, die 
volkomen dreigt ingekapseld te geraken in alles was voor hem geregeld 
is en nog zal (moeten) worden. 

Inderdaad - maar juist omdat de situatie hier te lande zó is geworden, 
dat laatstbedoeld vraagstuk voorshands van nog meer belang dreigt te 
gaan worden dan dat van voortgezette verbetering van de materiële positie 
van den arbeidenden stand, - juist daarom mogen wij Nederlandse anti
revolutionairen nooit zo ondankbaar zijn 1891 te vergeten, het jaar van 
het eerste Christelijk-Sociaal Congres, mede georganiseerd door de toen 
nog ongedeelde Antirevolutionaire partij. Op 9 November 1891 hield 
Dr KUYPER zijn openingsrede Het sociale vraagstuk en de christelijke 
religie 1). 

Onlangs is van deze rede gezegd, dat zij "weinig aanknopingspunten 
(biedt) voor concrete oplossingen van het sociale vraagstuk" 2). Alsof 
KUYPER er in die rede op uit was "concrete oplossingen van het sociale 
vraagstuk te bieden". Maar in de uitwerking van de in haar titel geformu
leerde verhouding doet zij met ARCHIMEDES, nadat hij het principe van 
den hefboom had verstaan, uitroepen: geef mij een plaats 3) waar ik kan 
staan en ik zal de aarde bewegen. Als de christenen hun religie waarlijk 
beleven, dan is het sociale vraagstuk in beginsel opgelost. 

Dat was wat Dr KUYPER in deze rede bij zijn hoorders aandrong. 
En hoeI 

,,0, het is zoo diep onwaar, dat Gods Woord ons alleen -roepstemmen 
zou doen hooren voor de redding onzer ziel; neen, ook voor ons volks
bestaan, ook voor ons maatschappelijk samenleven, stelt Gods Woord 
ons wel ter dege vaste ordinantiën, trekt het zeer duidenjk zichtbare 
lijnen, en het is ontrouw aan Gods Woord in ons Christenen, zoo we, 
daar niet op merkende en daar niet meê rekenende, gemakshalve onze 
theorie en onze praktijk zeer onvromelijk, bepalen laten door de heer
. schende opinie of door het gangbare recht." 4) 

" ... voor ons blijft zijn (d. i. des Heeren) geopenbaarde ordinantie, om, 
in afwachting van wat komen moge, ook op dit Congres te doen wat onze 
hand vindt om te doen, en dat te doen met alle macht. Spreke, God de 
Heere daar zijnen zegen toe. En voorts, dit staat immers bij ons allen 
vast: zal er voor onze felbewogen maatschappij nog redding dagen, zoo 

1) Tenzelfden .iare met uitvoerige noten uitgegeven bij J. A. Wormser; er bestaat 
- helaas - ook een editie zonder noten. 

2) Stelling VUl bij het proefschrift van W. J. Die p e vee n, De vervening in 
Delfland en Schieland tot het einde der lIestiende eeuw. Leiden, [1950]. 

3) Te weten: buiten de aarde. 
4) Hierbij tekent K u y per aan: "De Schrift geeft ons niet slechts ideeën, maar 

ook bepaaldelijk ordinantiën. Christenen, die zeggen, wel voor Gods Woord te buigen, 
maar in hun maatschappelijke en staatkundige bemoeiingen met de mannen der Fransche 
Revolutie meegaan, zijn eenvoudig geen mannen uit één stuk; leiden het bestaan van 
een amphibie; en toonen de Schrift en de kracht van het Woord niet te doorzien." 
Dat was in 1891. Nu is het 1951. 

! 
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moet ook aan onze straks stervende eeuw de Christus als Juuw Heiland 
verschijnen. En daarom eindig ik met de bede, een bede, ik weet het, uit 
uw aller hart gegrepen, dat, al mocht die redding uitblijven, en al moest 
de stroom der ongerechtigheid nog hooger wassen, er nooit van Neerlands 
Christenen zal kunnen gezegd worden, dat door onze schuld, dat door 
de lauwheid van ons Christelijk geloof in hooger of lager standen, de 
redding onzer maatschappij verhinderd en de zegen van God den Vade
ren 1) verbeurd werd." 

KUYPER'S klaroenstoot was er op gericht, het christenvolk in al zijn 
lagen wakker te roepen, het voor ogen te stellen, hoe ernstig de toestand 
wel was en dat met lapmiddelen niet zou kunnen worden volstaan. 

"Immers, wie van een sociale quaestie spreekt, bedoelt hiermeê in den 
algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gerezen aan de deugdelijkheid 
van het maatschappelijk gebouw, waarin we wonen; en dat er dientenge
volge in de publieke opinie strijd wordt gevoerd over de hechtere grond
slagen, waarop een doelmatiger maatschappelijk gebouw, en dat beter 
bewoonbaar, valt op te trekken. Op zich zelf ligt dus in het stellen der 
sociale quaestie nog volstrekt niet opgesloten, dat ze moet opgelost in 
socialistischen zin. De oplossing, waartoe men geraakt, kan ook een geheel 
andere wezen. Slechts dit ééne is, zal er voor u een sociale quaestie be
staan, noodzakelijk, t. w. dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoor
digen toestand inziet, en deze onhoudbaarheid niet verklaart uit bijkom
stige oorzaken maar uit een fout in den grondslag zelf van ons maat
schappelijk samenleven. Voor wie dit niet erkent, en acht dat het kwaad 
te bezweren is door kweeking van vromer zin, door vriendelijker bejege
ning of milder liefdegave, moge er een religieuse, en moge er een philan
thropische qquaestie bestaan, maar een Sociale quaestie bestaat voor hem 
niet. Die bestaat voor u dan eerst, zo ge architectonische critiek oefent op 
de menschelijke sociëteit zelve, en diensvolgens een andere inrichting van 
het maatschappelijk gebouw wenschelijk én mogelijk acht." 

In een nooit tekende de redenaar hierbij aan: 
"Deze nota necessaria van de Sociale quaestie houde men wel in het 

oog. Er is niet meê gezegd, dat het gebouw geheel moet afgebroken, om 
een gansch nieuw gebouw voor de oude maatschappij in plaats te zetten. 
Veeleer blijft altoos het recht der historie gelden, en kan er van geheel 
afbreken nooit sprake zijn. Ook al beeldt men zich in dit te doen, men 
doet het toch niet. De historie werkt daartoe te machtig na. Maar toch 
moogt ge óók niet zeggen, dat alles afgeloopen is, zoo ge het huis maar 

, wat opschildert en een enkele dakpan vernieuwt. Neen, wel waarlijk moet 
de schutting om het huis en de steiger voor den gevel. ZÓÓ kan het niet 
langer. De reparatie, waartoe moet overgegaan, is van te veelomvattenden 
aard ... " 

En elders in een noot: 
,,'" Er moet ook onzerzijds gestudeerd en gewerkt worden. Noch met 

gemoedelijke praat noch met oppervlakkige algemeenheden komt men 
in de Sociale quaestie verder." 

En dan worden er ook wel degelijk richtlijnen gegeven. In het laatste 
deel van zijn rede somt KUYPER een zevental problemen op, waarop het 
aankomt: 1. Juist in de sociale quaestie hebben we als christenen zo sterk 

1) Lees vermoedelijk: van den God der Vaderen, of: van God den Vader. 
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mogelijk den nadruk te leggen op de majesteit van Gods gezag en de 
absolute geldigheid van Zijn ordinantiën. 2. We hebben partij te kiezen 
in het geding tussen staat en maatschappij. 3. In den strijd tegen het 
individualisme moeten wij met beslistheid weer voor het organisch en dus 
sociaal karakter van ons !penselijk leven opkomen. 4. Wij moeten alle 
schuldige lijdelijkheid afschudden, schiften tussen goed en kwaad, strijden 
tegen wat onhoudbaar is bevonden en aan wat goed bleek bouwen. 5. Wij 
moeten daarbij steeds den eis stellen, dat nooit anders aan den draad 
der historische ontwikkeling mag worden voortgesponnen dan door gelei
delijken overgang en in den wettigen weg. 6. In het vraagstuk van den 
eigendom leert ons de Schrift geen absolute gemeenschap, maar evenzeer 
is on-Schriftuurlijke inbeelding een absoluut beschikkingsrecht. 7. De 
grondeigendom draagt een bijzonder karakter. 

Men realisere zich wel wat althans sommige van deze uitspraken in 
1891 betekenden, welken indruk zij toen moesten teweegbrerigen I 

Kortom - miMchien heeft Dr DIEPEVEEN in letterlijken zin gelijk, 
maar het doet er niet toe. Want de rede was een wekroep. En alleen als 
zodanig mag ze worden beschouwd, beoordeeld en geanalyseerd. 

Deze rede van KUYPER nu is door den hier te lande studerenden Ameri
kaan J ELLEMA vertaald onder den titel: Christendom en klassenstrijd. 
Ik voor mij zou aan behoud van den oorspronkelijken titel de voorkeur 
hebben gegeven, daar deze algemener is en m. i. den inhöud van de rede 
als geheel beter dekt dan die, quder welken de vertaler haar thans heeft 
gepubliceerd. Maar zijn titel spreekt wellicht meer tot het Amerikaanse 
publiek. 

In een woord vooraf rechtvaardigt JOHN GRITTER deze uitgave. Hij mag 
voor calvinistisch Amerika gewagen van een redelijk opgewekt kerkelijk 
leven, van veel ijver voor de zending, van een snelle uitbreiding van het 
christelijk onderwij~, van krachtigen vooruitgang op het terrein der christe
lijke barmhartigheid, van een wellicht veelbelovend begin in het gebruik 
der pers in dienst der christelijke waarheid. Maar "in de staatkundige 
sfeer doen we bijna niets; en in de aangelegenheid der sociale rechtvaar
digheid niet veel meer". Er is daar wat, maar het is verspreid en een 
gering getal kleine georganiseerde "labor groups" zijn gedwongen te 
vechten voor hun naakte bestaan. Sociale litteratuur ontbreekt. 

Hier kan nu de vertaling van deze rede van KUYPER helpen. "Wij 
ontkomen niet aan de gedachte, dat wij Amerikaanse calvinisten, als we 
werkelijk beogen een ernstige poging te doen, teneinde onze beginselen 
ook in de sociale sfeer tot toepassing te brengen, van den grond af zullen 
hebben te beginnen ... Wij worden verbijsterd door vele practische vra
gen, waarvoor we nog geen antwoord hebben. In het zoeken van die ant
woorden kan KUYPER ons helpen. De in dit boek neergelegde gedachten 
werden voor het eerst naar voren gebracht zestig jaar geleden, maar zij 
-Zijn heden ten dage even fundamenteel als ze toen waren. Vele van de 
practische vragen, welke KUYPER onder het oog zag, zijn vandaag de 
onze." , 

Inderdaad, dien indruk doet men op bij gesprekken met Amerikaanse 
geestverwanten: hun problemen ten aanzien van christelijk onderwijs, 
van sociale en politieke actie vertonen grote overeenkomst met die, waar-
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voor de antirevolutionaire richting hier te lande in het laatste kwart der 
vorige eeuw stond, zij het uiteraard in een vijfenzeventig jaar voortge
schreden wereld en dat aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan. 
Het blijkt dan ook, dat wanneer wij Nederlandse calvinisten ons wat op 
den achtergrond houden, omdat we vooral willen vermijden, dat men ons 
van meesterachtigheid zou verdenken, onze Amerikaanse geestverwanten 
ons uit eigen beweging aanklampen, omdat zij beseffen, dat in den strijd 
van onze ouders en grootouders voor hen veel lering is verborgen. 

Vooral op sociaal gebied is het in Amerika nog macht tegen macht. 
LEWIS c.s. tegen de haven- en industriebaronnen. In zulk een situatie 
heeft de KUYPER van 1891 inderdaad veel te zeggen. En wordt ook ver
staanbaar, waarom de vertaler den titel der rede wijzigde. 

Intussen, laten onze broeders overzee niet bij 1891 blijven staan. De 
bezielende kracht, welke van KUYPER'S woord uitgaat, moet hen bewegen, 
zoals ze onze christelijke arbeiders, patroons en politici rond 1900 heeft 
bewogen, zodat ze in 's Heren Naam kloeke daden konden doen op sociaal 
gebied. 

Ik heb JELLEMA'S vertaling geheel gelezen. Zij liet zich aangenaam 
lezen en het komt mij voor, dat KUYPER'S betoog adaequaat is weerge
geven. Hoe verdienstelijk dit is, dringt te meer tot ons door, als wij be
denken, dat KUYPER niet maar "recht en slecht" schreef, maar ook in deze 
rede zich bediende van een beeldend en weelderig proza. De rede is on
verkort vertaald, van de noten álleen wat voor hedendaags Amerika van 
belang werd geacht. Hier is natuurlijk altijd verschil van waardering 
mogelijk. Ik voor mij betreur, dat JELLEMA niet meer heeft opgenomen, 
liefst alles, met uitzondering eventueel van de brede, thans uiteraard ver
ouderde litteratuuropgaven, welke KUYPER welbewust toevoegde. 

De niet vertaalde noot 18, handelend over de taak der Overheid, en 
waarin de zin voorkomt: "Een Overheid als orgaan en instrument der 
tijdelijke meerderheid is daarom een zoo diep zondige opvatting van de 
magistrale taak", zou een prikkel kunnen zijn voor politieke bezinning in 
een land, waar de gedachte der volkssouvereiniteit al spoedig krachtig 
wortel heeft geschoten. Hetzelfde geldt van noot 79. 

Ook noot 50, hierboven afgedrukt, noot 54, handelende over het recht, 
dat juist het christendom op de kwalificatie "sociaal" heeft en over de 
Paulinische tekening van het sociale karakter der kerk, noot 78 en andere 
mist men met leedwezen. 

Intussen doet dit niet af aan de eindconclusie, dat onze Amerikaanse 
broeders zijn geluk te wensen met deze uitgave, die - behalve het bandje, 
dat wel sterk, maar ook heel lelijk is - ook uitwendig keurig is verzorgd. 

Het ware toe te juichen, wanneer ook het jongere Nederlandse geslacht 
weer over een uitgave van deze rede van KUYPER zou kunnen beschikken. 
Het C.N.V. moge overwegen, haar op te nemen in zijn brochurenreeks, 
waarin al eerder een herdruk verscheen van een uitgave uit het begin van 
den christelijk-socialen strijd. En dan onverkort, met onverkorte noten, 
zo nodig - in ander lettertype - zelfs met verwijzing naar nieuwere 
litteratuur. 

Laatstelijk werd de rede, helaas met maar een beperkt gedeelte del 
noten, uitgegeven in HÁGOoRT's vernieuwde en gesystematiseerde uitgave 
van het proces-verbaal van het eerste Christelijk-Sociaal Congres, welke 
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uitgave van "De Graafschap" te Aalten, na verschijning, in 1941, van 
twee keurig verzorgde afleveringen, werd gestaakt. De volledige kopij 
ligt klaar en voortzetting - met herdruk der beide eerste afleveringen 
(maar dan met volledige noten !) - ware, zeker nu een derde Christelijk
Sociaal Congres werd aangekondigd, ten volle, niet alleen de overweging, 
maar ook de uitvoering waard. Indien de uitgave commercieel niet aan
trekkelijk is, kunnen dan onze christelijk-sociale organisaties van patroons 
en arbeiders zich niet er achter stellen? G . 

. (Ds) J. M. SPIER, Calvinisme en Ezistentie-Philosophie, 
J. H. Kok, Kampen, 1951, 228 blzz. 

De verschijning van deze studie, die ook voor niet-vakgeleerden lees
baar en begrijpelijk is, begroeten wij met vreugde. Zij geeft ons gezicht 
op modern geestesleven: op de diep ingrijpende wijzigingen, welke dit te 
zien geeft bij onveranderd gebleven humanistische grondinstelling. Zowel 
kennisneming van het eerste als die van het tweede zijn voor het ver
staan van onzen tijd en voor het verantwoord spreken tot den mens van 
onzen tijd van groot gewicht. 

De belangrijkste figuren uit de existentie-philosophie passeren de revue, 
terwijl grote plaats werd ingeruimd aan weergave en bespreking van het 
werk van den Nederlandsen christen-denker DR A. E. WEN. 

Daar de existentie-philosophie meer wereldbeschouwing en levensleer 
dan wetenschappelijke wijsbegeerte is, heeft zij betekenis voor het politieke 
leven en rechtstreeks vooral voor de vragen rondom beginsel-politiek. De 
afkeer van beginsel-politiek zoekt o. a. in dit denken zijn voedingsbodem 
en rechtvaardiging. 

Zo brengt deze studie ook verheldering in politieke beginsel-discUssie's 
van onzen tijd. 

S. U. Z. 

Dr J. C. VAN DER DOES, De Vrijheid voorgestreên; gedenk
schrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kies
vereniging ,,Nederland en Oranje" te Amsterdam 
1851-1951. 

De geachte schrijver heeft in opdracht van het Moderamen der Cen
trale A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje", ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan dezer kiesvereniging, onder bovenstaanden titel een 
overzicht gegeven van de belangrijke politieke momenten in de afgelopen 
~jaa~ . 

Hij uit in zijn woord aan den lezer en aan de lezeres den wens, dat 
ieder, die dit boekje leest, dezelfde voldoening zal smaken, die hij onder
vond bij het ordenen en bewerken van de stof. 

Ik vermoed, dat die wens vervuld zal worden. 
De schrijver beperkt zich niet tot de geschiedbeschrijving van de kies

vereniging te Amsterdam gedurende 100 jaar, maar kijkt ook steeds naar 
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wat er in ons land op politiek gebied gebeurde. Dat kon ook moeilijk 
anders. 

Toch heeft hij, wat de kiesvereniging zelve betreft, wel heel wat interes
sante bijzonderheden verzameld. Wie die leest, vooral wat de eerste 50 
jaren betreft, zal veel als gelieel nieuw in zich opnemen. Voor het thans 
levend geslacht is de tweede helft van het eeuwbestaan der kiesvereniging 
vaak nog uit eigen herinnering bekend. Het spreekt van zelf, dat bij hen, 
die die periode hebben meebeleefd, nog wel herinneringen bovenkomen, 
die zij gaarne wat uitvoeriger zouden hebben zien behandeld. 

Wanneer b.v. hoófdstuk XII aanvangt met de mededeling, dat over 
de sfeer in de vergaderingen heel weinig uit de notulen is op te maken, 
dan voelt men allicht de vraag bij zich opkomen: heeft de geachte schrijver 
ook nog wel eens gesnuffeld in de oude jaargangen van "De Standaard"? 
En daar b.v. gevonden de interessante Zaterdagavond-brieven van Bijltje 
(R. C. VERWEYCK)? VERWEYCK heeft vaak over de in de "Werkende 
Stand" gehouden grote Bondsvergaderingen geschreven. En ook de ver
slagen in "De Standaard" waren lezenswaard en gaven een goeden indruk 
over de sfeer. 

Ook enkele piquante momenten hadden wel vermeld mogen worden. 
Ik denk aan het royement van de heren VAN MUNSTER en KREUZEN, die 
zich bij A. P. STAALMAN hadden aangesloten en een afdeling van de 
Christen-democratische partij hadden opgericht. 

Maar het spreekt van zelf, dat in zo kort bestek veel onvermeld moest 
blijven, dat op zich zelf wel belangrijk was. 

De schrijver verdient onzen dank voor wat hij ons in zijn publicatie 
gaf en aan het moderamen der kiesvereniging kan moeilijk de lof ont
houden worden, dat het in de keuze van den schrijver zeer gelukkig is 
geweest. 

Nog een paar kleine opmerkingen: Op blz. 36 komt twee maal de 
naam VAN DEN BERCH VAN VERWOLDE voor; dit moet zijn: VAN DEN 
BoRCH VAN VERWOLDE; en op blz. 40 wordt g~egd, dat in den loop van 
1886 in de Tweede Kamer de wijziging van de Gemeentewet aan de orde 
kwam; bedoeld zal zijn de wijziging van de Grondwet. 
Wassenaar, 20 Juli 1951. Mr Dr S. DE VRIES Cz. 

Mr J. W. VAN EIJKERN en Mr G. J. BALKENSTEIN, De Wet 
op de Bedrijfsorganisatie. N. Samsom N.V., Alphen 
a. d. Rijn, 1950. 348 blzz. 

Het lang achterwege gebleven zijn van de bespreking van bovenge
noemd ,werk, dat de uitgever na de afkondiging der Wet op de Bedrijfs
organisatie met bekwamen spoed deed verschijnen, is geen gevolg van 
gebrek aan belangstelling of waardering. Integendeel: ik heb het werk 
eerst geheel willen lezen alvorens het te bespreken en die lezing heeft 
geleid tot veel waardering voor dit commentaar op deze zo uiterst belang
rijke wet. Ik kan instemmen met het oordeel van STELLINGA in het Tijd
schrift voor Overheidsadministratie van 24 Augustus 1950, dat dit werk 
er wel eens toe bestemd kon zijn, het standaard-commentaar op deze wet 
te worden. Te meer is daar kans op, nu de beide schrijvers, aanvankelijk 
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werkzaam bij het departement van Economische Zaken, thans beiden 
als adjunct-secretaris zijn verbonden aan den Sociaal-Economischen 
Raad. 

Het werk is op fraaie en degelijke wijze uitgegeven: het zal zelfs van 
voortdurend naslaan niet spoedig verslijten. Het is verdeeld in vijf af
delingen: I. Voorgeschiedenis ; lI. W órdingsgeschiedenis en overzicht 
van de wet; lIl. De product-, de hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen; 
IV. De Sociaal-Economische Raad als bestuurscollege; V. De Sociaal
Economische Raad als college van advies. Deze vijf afdelingen zijn ver
deeld in 20 hoofdstukken, deze deels weer in paragrafen. Een artikelen
en een zakenregister besluiten het werk. Ook de uitvoerige inhoudsopgave 
voorin het boek is een zeer bruikbare klapper. 

"Dictionaries are like watches: The worst is better than none, and the 
best cannot be expected to be quite true." Deze uitspraak van Dr S. 
]OHNSON is niet onbetwistbaar: m. i. is geen hQrloge altijd nog beter dan 
een slecht horloge. Maar het tweede gedeeltè van zijn uitspraak kan 
worden onderschreven. En wanneer ik haar op het werk van VAN EIJKERN 
en BALKENSTEIN toepas, is dat, dunkt mij, hoge lof. En omdat het een 
recensent altijd welkom is, wanneer hij toch enkele opmerkingen kan 
maken, .om te bewijzen, dat hij het werk inderdaad heeft gelezen, althans 
ingezien, èn, in mijn geval althans, om zijn belangstelling te -tonen, ben 
ik andererzijds blij, dat ik het niet "quite true" heb bevonden. 

De doorsnee lezer zal doorgaans wel niet in de eerste plaats naar de 
beide eerste afdelingen grijpen. Intussen wil ik den schrijvers gaarne lof 
toezwaaien voor de wijze, waarop zij er in zijn geslaagd hier volledigheid 
met beknoptheid en beide met eerlijkheid te paren. Ik heb hen niet op 
omissies in de zo belangwekkende voorgeschiedenis der aankomende p.b.o. 
kunnen betrappen. 

Vaneen uitdrukkelijke positiekeuze met betrekking tot de vraag, of 
de uiteindelijk tot stand gekomen regeling der procedure van instelling 
der horizontale bedrijfslichamen zich met de Grondwet verdraagt, hebben 
de schrijvers zich onthouden, al krijgt men wel den indruk, dat zij die 
grondwettigheid aanvaarden. Hun heldere uiteenzetting vindt men op de 
blzz. 17 jO 108 v.v. 

Op blz. 79 v.v. behandelen de schrijvers de middelen tot taakvervulling 
van de bedrijfslichamen, te weten 

a. het maken van autonome verordeningen en de uitvoering daarvan, 
b. de verlening van medewerking aan de uitvoering van hogere rege-

lingen, 
c. het dienen van advies, 
d. het verrichten van daden van vrij bestuur. 
Over het onder a tlm c vermelde kan uiteraard geen verschil vatr' 

mening bestaan: men vindt deze taken met zoveel woorden in de wet 
geformuleerd. Het onder d vermelde zien de schrijvers, evenals het 
eigener beweging uitbrengen van advies, als een autonome bevoegdheid 
van het lichaam (blzz. 81 en 84). Ze verstaan er onder "alle handelingen 
van de organen van de nieuwe lichamen, welke niet geschieden op grond 
van een bij wettelijk voorschrift verleende bevoegdheid of opgelegde ver
plichting". Een uitputtende opsomming ervan is niet mogelijk. Zij noemen 
enkele voorbeelden, waaruit blijkt, dat het verlenen van "service" er onder 
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valt. En ze voegen er aan toe, dat de vrije bestuurstaak bij de Wolter- g< 
somse organisatie zeer belangrijk was. eE 

Inderdaad, en niet in de laatste plaats daarom verlangt het a.r. rapport d< 
van 1947, dat dit onder een tot stand te brengen nieuwe p.b.o. anders b<: 
zou zijn. In het rapport "werd het ... nuttig geacht uitdrukkelijk te in 
stipuleren, welke in ieder geval de taak behoort te blijven der vrije organi- tu 
saties van patroons en arbeiders, die aanwijzingsbevoegdheid hebben ver-
kregen. Zij moeten in geen geval worden gedegradeerd tot "bezinnings- de 
en gezindheids-organisaties" en "aanwijzingscolleges" . Dat zou de beste v~ 
methode zijn om de vrije organisaties, waarop de gehele bedrijfsorgani-
satie behoort te steunen, tot levende lijken te doen vervallen. ,d, 

Daarom moet aan de vrije organisaties, behalve dat aan haar de be- Ol 

voegdheid tot aanwijzing van de leden der bedrijfsorganen behoort te hfJ 
worden verleend, in elk geval de gelegenheid worden geboden zich te etj 
blijven bezighouden met het vervullen van een religieus-sociaal-culturele he 
taak ten opzichte en ten behoeve van haar leden, met de behartiging van tri 
sociaal-economische aangelegenheden en vakbelangen 4a,rer leden en met de 
het verlenen van "service" aan die leden individueel. Verder dienen aan- Of 
gelegenheden, welke in de bedrijfsorganen aan de orde zijn of zullen ha 
worden gesteld, in de vrije organisaties te worden voorbereid en/of be- tr~ 
sproken, voorzover zij daarvoor in aanmerking komen. m; 

De bedrijfsorganen zijn de regelende en besturende organen voor ge- sa: 
, hele branches. Het contact met de bedrijfsgenoten dient echter te allen 
tijde via de vrije vak-organisaties te lopen." tic 

Men zie toch vooral niet voorbij, dat het meest directe, zo niet in vele ikl 
gevallen nagenoeg het enige rechtstreekse contact tussen de vrije organi- ge 
satiesen haar leden wordt verkregen bij het verlenen van "service" als eej 
bovenbedoeld. De daardoor trekkende band wordt met doorsnijding be- ze) 
dreigd, wanneer de organen der p.b.o. die "service" gaan ter hand nemen: gel 
rechtsbijstánd gaan verlenen, een belasting-adviseur in dienst nemen, be- in 
middeling gaan verlenen enz. enz. orl 

M. a. w. voorzichtig met het verrichten van daden van vrij bestuur dal 
door de bedrijfslichamen ! Men beperke zich op dit terrein tot hetgeen de 
voor de vrije organisaties afzonderlijk te groot en te duur zou zijn. En vel 
nog rijst dan de vraag, of zelfs in die gevallen behartiging in samenwer-
king der vrije organisaties niet de voorkeur verdient boven het ter hand 10, 
nemen ervan door het product- of beqrijfschap. Men zie in deze waar- St< 
schuwing geen formalisme of juristerij, maar houde in het oog, dat het aal 
onder de p.b.o. meer dan ooit er' op aan zal komen, de liefde voor de eigen luil 
vrije organisatie bij de bedrijfsgenoten levend te houden en aan te wak- 'bij" 
keren. mi: 

Op blz. 99 geven de schrijvers volmondig toe, dat de organen der nieuwe 00) 

bedrijfslichamen "zijn bij de wet bekleed met publiekrechtelijk gezag, zij en~ 
zijn derhalve overheid". Dit is dan de juridische kwalificatie. Vervolgens 1 
gaan de schrijvers summier in op de vraag, of te verwachten is, dat de wo 
nieuwe lichamen in werkelijkheid zullen blijken te zijn instrumenten van VOl 

de centrale overheid om desnoods tegen den wil van het bedrijfsleven In I 
een bepaald regeringsbeleid te verwezenlijken, dan wel of zij overwegend ~ 
de functie zullen vervullen van vormgevers aan wat bij de bedrijfsgenoten uitl 
leeft. In dit verband wijzen de schrijvers er op, dat het centrale gezag all~, 
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geen middelen heeft de organen der nieuwe lichamen tegen hun wil tot, 
een .positief handelen te bewegen. Overigens geldt dit alleen op het aan 
de bedrijfsorganen ter bearbeiding gelaten autonome terrein. Want altijd 
bestaat .de mogelijkheid, hun bij de wet de uitvoering van bepaalde taken 
in zogenaamd zelfbestuur ("medebewind") op te dragen. Bij de wet in
tussen, dit kan dus niet buiten de Staten-Generaalom . 

Op autonoom terrein kan de centrale overheid alleen negatief optreden, 
door gebruikmaking van het. vernietigingsrecht en door haar hantering 
van haar goedkeuringsrecht. 

Dit betoog kan worden onderschreven. Maar men realisere zich goed, 
.dat de wezenlijke inhoud er van is, dat de lichamen der p.b.o. zijn lagere 
overheidslichamen (vg!. ook blz. 214: "De .... schappen zijn immers in 
het stelsel van de wet tot ons staatsbestel behorende lagere corporaties") 
en dat haar organen zijn lagere overheid, wier gezag en macht en bevoegd
heden bij uitsluiting berusten op haar bekleding daarmede door de cen
trale (staats)overheid, en dat deze lagere overheden enerzijds tegenover 
de bedrijfsgenoten beschikken over door die centrale overheid aan haar 
op- en overgedragen statelijke dwangmacht en dat zij andererzijds bij de 
hantering daarvan deels gebonden zijn aan opdrachten en altijd aan con
trole en toezicht van die centrale overheid. Het zijn geen lichamen van, 
maar voor en over het bedrijfsleven, hoezeer het bedrijfsleven op de 
samenstelling ervan invloed moge hebben. 

En dat geldt zowel met betrekking tot de autonome taak der bedrijfs
lichamen als ten aanzien van haar zelfbestuurstaak. In dit verband kan 
ik dan ook geen betekenis hechten aan het door de schrijvers op blz. 181 v. 
geleverde betoog, dat de zelfbestuurstaak der bedrijfslichamen niet is 
een aan de organen van de bedrijfslichamen, maar een aan die lichamen 
zelf opgedragen taak. Zelfs als dit betoog juist zou zijn, houdt zulks nog /' 
geenszins in, dat de (S.E.R. en de) bedrijfslichamen dus (ook en zelfs) 
in de uitoefening van hun taak van zelfbestuur (medebewind) "geen staats
organen, maar bedrijfsorganen" zouden zijn. Merkwaardig is overigens, 
dat de Regering, hiernaar uitdrukkelijk gevraagd, in haar M. v. A. aan 
de Tweede Kamer er eigenlijk om heen draaide (vgl. de door de schrij
vers op blz. 181 geciteerde uitlating). 

Niet onberispelijk is de terminologie der schrijvers, waar zij op blz. 
101 schrijven, dat "de Regering geen ontwerp-instellingswet bij de 
Staten-Generaal aanhangig (kan) maken of een ontwerp-instellingsbesluit 
aan de Kroon voordragen, dan enz." Het tweede gedeelte had moeten 
luiden: noch kunnen de betrokken ministers een ontwerp-instellingsbesluit 
bij de Koningin aanhangig maken. De Kroon met Haar dienaren - de 
ministers der Kroon -, is immers zelf de Regering. Art. 68 zegt dan 
ook terecht: Onze Ministers bevorderen de instelling van enz. niet dan 
enz. Dié terminologie is in béide gevallen bruikbaar. 

Het betreft hier een der slakken, waarop voortdurend weer zout moet 
worden gelegd: men dient te onderscheiden tussen de ministers, tezamen 
vormende het kabinet, en de Regering, de Kroon met Haar ministers. 
In Nederland gelukkig nog het kabinet * de Regering. 

Zeer belangwekkend is de beschouwing, op de blzz. 115-7 gegeven: 
uit de omstandigheid, dat m.n. instelling en opheffing van bedrijfschappen 

. alleen dan bij algemenen maatregel van bestuur mogelijk is, wanneer de 
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Sociaal-Economische Raad dienaangaande gunstig heeft geadviseerd in 
overeenstemming met een naar diens oordeel voldoende representatieve 
vertegenwoordiging van den bedrijfstak (d. w. z. vrije vakorganisaties van 
ondernemers en arbeiders), concluderen de schrijvers terecht, dat de 
S.E.R. en die vakorganisaties daardoor tot mede-wetgevers zijn geworden, 
te meer daar het gunstige advies en de overeenstemming betrekking moeten 
hebben op den volledigen inhoud van het instellingsbesluit. Hiermede is 
dus een geheel nieuw met een wetgevende taak belast orgaan in het leven 
geroepen, te weten de Kroon te zamen met den S.E.R. en vakorgani-
saties I . 

Te bedenken valt intussen, dat er altijd een uitweg is, n.l. instelling 
bij de wet. Dan geldt deze binding niet. Maar dan vindt de Kroon de 
Staten-Generaal op Haar weg. 

In verband met het voorgaande zijn ook van belang de beschouwingen 
der schrijvers over de toebedeling van verordenende bevoegdheden (blzz. 
119-121 en 123). Daarin is de Kroon - en dat geldt zowel met be-

, trekking tot product- als tot bedrijfschappen; en dat hoewel de eerste 
bij de wet worden ingesteld I - veel vrijer dan bij het instellen en op
heffen van bedrijfschappen bij a. m. v. b. Het betoog der schrijvers komt 
mij juist voor, hoezeer ik andererzijds er van overtuigd ben, dat hier 
door onvoldoende zorgvuldigheid in het redigeren bepalingen zijn tot 
stand gekomen, welke de Regering meer bevoegdheden en vrijer armslag 
geven dan bij het opzetten ervan in de bedoeling zal hebben gelegen. Dat 
is kennelijk ook de mening der schrijvers. Zo achten zij - terecht - het 
bij a. m. v. b. verlenen en doseren van verordenende bevoegdheid aan 
productschappen, terwijl diè lichamen zelf bij de wet worden ingesteld, 
"met het systeem der wet bezwaarlijk in overeenstemming te brengen" 
(blz. 143). De vraag is trouwens of de Tweede Kamer dit punt wel "in 
de gaten heeft gehad". De aap kwam pas uit de mouw bij de schriftelijke 
behandeling in de Eerste Kamer I 

Op een anderen lapsus vestigen de schrijvers de aandacht op blz. 15l. 
Indien een bedrijfslichaam een publiekrechtelijk fonds opricht, b.v. een 
pensioenfonds, kan het daarvoor wel bijdragen van de ondernemers, maar 
niet van de arbeiders heffen! Wat een geluk, dat er ook nog vrije organi
saties overblijven om zulk een zaak langs den weg van b.v. een c.a.o. te 
regelen I 

. In het algemeen onthouden de schrijvers zich van andere dan juridisch
technische dan wel op redenen van systematiek gegronde kritiek. Het 
amendement-RoMME waardoor in art. 124, lid 4, de mogelijkheid werd 
geopend de vaststelling van de rekening en verantwoording van een lichaam 
- en daarmede tot op zekere hoogte controle achteraf op het beleid 
deszelfs bestuur - te onderwerpen aan de goedkeuring der vrije OT~'~nl-_ 
saties, en het amendement-SclIILTHUIS op art. 126, waardoor de mogelijk
heid werd geopend voor aftrek van een gedeelte der aan een vrije organi
satie betaalde contributie op de aan een lichaam verschuldigde heffing, 
- die beide amendementen zijn echter kennelijk niet naar den smaak 
der schrijvers. Zij meten althans niet alleen de aan "het stelsel der wet" 
ontleende, maar ook meer politiek getinte bezwaren nogal breed uit. 
Ik kan mij niet onttrekken aan den indruk, dat zij de bedrijfslichamen 
liever een geheel eigen leven zien leiden, met niet meer aanraking n.ret 
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en niet meer invloed van de vrije organisaties dan is gelegen in dier 
bevoegdheid tot aanwijzing van de leden van het bestuur van het lichaam. 
Overigens zijn de argumenten der schrijvers niet van gewicht ontbloot. 
Maar hun kritiek wijst wederom in een richting van te meer twijfel aan 
het "bedrijfs" -karakter der schappen. 

De schrijvers zijn van oordeel, dat de niet-vervolgbaarheid van de 
leden van den S.E.R. voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben ge
zegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd, alsmede het gebod te 
stemmen zonder last of ruggespraak óók gelden wanneer de S.E.R. op
treedt als college .van advies, hoewel zulks voor die gevallen niet uitdruk
kelijk is bepaald. Intussen achten zij de toepasselijkheid der bepalingen 
in dit geval enigszins zonderling (blz. 336). Ik kan dit niet inzien. 

Daargelaten den historischen oorsprong van het gebod te stemmen 
zonder last of ruggespraak, bedoelt het in den tegenwoordigen tijd, de 
onafhankelijkheid van den gekozene of benoemde te waarborgen - ove
rigens zonder dat de band der overeenstemming in beginselen tussen hem 
en degenen, die hij vertegenwoordigt ("zedelijke" band) daarmede wordt 
of mag worden doorgesneden of voor het gedrag van den vertegenwoor
diger betekenisloos wordt gemaakt. Maar het hier gezegde heeft toch zeker 
evenveel waarde in de gevallen, waarin de leden van den S.E.R. hebben 
te stemmen over éen verordening of besluit als wanneer het gaat om 
het vaststellen van een advies. 

Wat de strafrechtelijke immuniteit betreft, die is in beide g~vallen aan 
bedenking onderhevig. Naar haar historischen oorsprong is deze on
schendbaarheid een waarborg voor de onafhankelijkheid der volksvertegen
woordiging tegenover de Regering. In dat kader past niet de hier te lande 
geschiede uitbreiding dier onschendbaarheid tot ministers, die immers 
regerings-personen zijn, en tot leden van raden en Staten, welke bestuurs
colleges zijn. Het is dan ook een feit, dat door die uitbreiding der on
schendbaarheid deze een geheel ander karakter verkreeg, nI. die van be
scherming allereerst tegen het Openbaar Ministerie en daarna ook tegen 
den rechter. Men kan er over twisten, of en in hoeverre openbare per
sonen bij de vervulling van hun taak als zodanig die bescherming inder-

. daad behoeven 1). Maar zolang zij bij openbare colleges als de Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden bestaat, is niet in 
te zien, waarom zij niet zou moeten gelden voor de leden van openbare 
colleges als de S.E.R. en de besturen der schappen nu eenmaal zijn. (Bij 
echte bedrijfslichamen zou zij inderdaad niet op haar plaats zijn!) En 
evenmin valt in te zien, waarom de niet-yervolgbaarheid voor hetgeen 
de leden in de vergaderingen van deze openbare colleges hebben gezegd \ 
of aan haar schriftelijk hebben overgelegd beperkt zou moeten worden 
tot de werkzaamheden der colleges als bestuurscolleges en zich niet zou 
dienen uit te strekken tot haar. adviserende werkzaamheden, welke in 
dezelfde vergaderingen worden verricht. 

Overigens komen de schrijvers, wanneer zij de artt. 21 en 22 ook bij 

1) In 1911 is die noodzaak ontkend door Mr Van 0 s, gesteund door· Prof. 
Krabbe. In 1937/8 streefde de Regering tevergeefs naar het doen vervallen der on
schendbaarheid voor gevallen van opruiing en schending van geheimen. Zie hierover 
en over het instituut der onschendbaarheid beschouwingen van Mr J. van Wolferen 
en van mij in het Orgaan van de Anti-Revolutionaire Jongeren Actie van April en 
Augustus 1939. 
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de adviserende werkzaamheden van den S.E.R. van toepassing achten, 
in strijd met de opvattingen der Regering. Aanvankelijk waren in een 
art. 47 o. m. deze artikelen van overeenkomstige toepassing verklaard met 
betrekking tot de adviserende werkzaamheden van den S.E.R. en zijn 
commissies. In den loop der schriftelijke behandeling werd art. 47 ge
schrapt. Bij het mondeling overleg tussen 1.{egering en Kamercommissie 
bleek, dat de Regering de toepasselijk-verklaring van o. m. de artt. 21 en 
22 met betrekking tot de werkzaamheden van den S.E.R. als advies
college niet nodig achtte. Dat is dus in strijd zowel met de wetsuitlegging 
van de schrijvers - welke m. L hierdoor onjuist wordt: in een geval als 
dit beslist de geschiedenis der totstandkoming van de wet - als met 
mijn opvatting, dat de onschendbaarheid in dit geval evenveel of even 
weinig op haar plaats is als bij de werkzaamheden van den S.E.R. als 
bestuurscollege. 
Sprak de wetsgeschiedenis niet zó uitdrukkelijk, dan zou ik menen, dat 

het oorspronkelijke art. 47 overbodig was en dat de schrapping ervan san 
dus geen betekenis behoefde te hebben. De artt. 21 en 22 komen voor in ] 
den titel over "de werkwijze". Dat is dan toch de werkwijze bij de ver- ind 
vulling van de taak. Het uitbrengen van adviezen behoort tot die taak. rell 
Voorzover in den afzonderlijken titel, die over dat gedeelte van de taak vat 
handelt, geen afwijkende bepalingen voorkomen, zal naar algemenen regel tuu 
daarvoor de normale werkwijze gelden. Intussen leert de geschiedenis van ~ 
de totstandkoming der wet voor dit speciale geval dus anders. die 
. De artt. 21 en 22 zijn in art. 89 ten aanzien van de werkwijze der .asp 
schappen van toepassing verklaard. Zullen zij nu ook alleen voor de een 
werkzaamheden der schappen als bestuurscolleges en n,iet voor die als ges 
adviserende colleges gelden? Een gezonde methode van wetsuitlegging ( 
houdt in, hier op gelijke wijze te oordelen als bij den S.E.R., m. a. w. scb 
of in beide gevallen de artt. 21 en 22 van toepassing te achten - en gel. 
dus de opmerking der Regering, na de schrapping van art. 47, ten aanzien een 
van den S.E.R. te negeren - of het er voor te houden, dat noch de leden he~ 
van den S.E.R. noch de bestuursleden der schappen bij de beraadslaging mil 
over een advies onschendbaarheid genieten. ChI 

Intussen valt dan nog op te merken, dat bij de schappen - anders dan \ OD< 

bij den S.E.R. - de adviserende taak niet in een afzonderlijken titel is kUl 
geregeld, maar in dien, welke gans algemeen bandelt over "de vervulling me 
der taak" ; ten aanzien van de schappen ware er op zichzelf dan ook zeker get 
in het geheel geen reden de bepalingen omtrent de "werkwijze" bij het scb 
beraadslagen over adviezen niet van toepassing te achten. me 

Uit welk een en ander .al weer te leren valt, dat zowel wetten maken vat 
als wetten uitleggen moeilijke kunsten zijn! 001 

Tenslotte signaleer ik een paar taalkundige vlekjes, toevalligerwijze ( 
beide voorkomend aan het eind van het werk. Op blz. 335 bezigen de bij 
schrijvers den zeer gebruikelijken term "zich assumeren"; het "zich" zit hul 
echter reeds in "assumeren" zelf en is dus overtollig en onjuist. Op blz .. · del 
336 vind ik: "dat de Sociaal Economische Raad zelf haar commissies mo 
moest kunnen instellen". Brr. 

Mogen deze opmerkingen dienen ten bewijze dat ik met belangstelling 
van dit hoogst nuttige, zeer heldere commentaar op deze belangrijke wet 
heb kennis genomen. ~. VOl 

A. ~ 
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CHRISTELIJKE POLITIEK 
DOOR 

PROF. DR J. P. A. MEKKES 

Naar aanleiding van een gehouden discussie zal in het onderstaande 
worden getracht, beknopt de hoofdlijnen samen te vatten van datgene wat 
naar calvinistisch inzicht onder (het voeren van) christelijke politiek 
dient te worden verstaan. Het zal wel geen opmerking behoeven, dat deze 
samenvatting voor rekening van den steller blijft. 

Het is niet mogelijk, in enig levensvraagstuk inzicht te verkrijgen, 
indien wij niet vooropstellen, dat het leven in zijn alomvattenden zin 
religieus is· Dit wil zeggen, dat heel het scheppingsb~staan is samenge
vat in één grondverhouding, namelijk die van den Schepper tot Zijn crea
tuur, waaraan Hij de levenswet stelt. 

Waarheen wij ook onze aandacht wenden, nimmer komen wij buiten 
die verhouding te staan en elke kant van het leven is slechts een bijzonder 
aspect van die verhouding, elk samenlevingsverband van mensen is slechts 
een bijzondere uitdrukking van de gemeenschap Gods met het mensen
geslacht en daarin met geheel Zijn kosmos. 

Op politiek terrein genieten wij in Nederland het privilegie, dat de 
scheidslijnen der partijen door den loop der historie in het algemeen zijn 
gelegd langs die der godsdienstige levensovertuigingen. Dit is dáárom 
een voorrecht, wijl alzo ook in de politiek duidelijk uitkomt waar het in 
heel het leven om gaat. Wanneer in andere landen men dat voorrecht 
missen moet, is zulks een gevolg van de omstandigheid, dat het universeel 
christelijk levensbeginsel daar in het politieke leven' schuil is gegaan 

\ . onder secundaire tegenstellingen. Men zal het er ook niet op zichzelf 
kunnen activeren door afzonderlijk propaganda te maken voor het vor
men van christelijke politieke partijen. Eerst zal heel het leven in die 
gebieden moeten worden gewekt tot bezinning op het volstrekte koning
schap van den Christus. Slechts een integraal réveil, waarbij de toene
mende internationalisering en in het bijzonder het oeconomisch aspect 
van den modernen mens niet uit het oog mogen worden verloren, zal 
ook voor het staatkundig terrein tenslotte zijn vrucht kutinen afwerpen. 

Onze politieke arbeid ligt bij uitnemendheid op practisch terrein, maar 
bij de snelle intensivering van ons bestaan heden ten dage, zal men de 
hulp ener radicaal-christelijke wetenschapsbeoefening hoe langer hoe min
der kunnen missen. Is de vrees zo ongegrond, dat wij heel hard zullen 
moeten lopen om niet achter te raken? 

Noodzakelijkheid van voorafgaand inzicht. 
Vele christenen van onzen tijd stellen zich den strijd nog wel te een

voudig voor. De historische ontwikkeling komt geheel ter verantwoorde-
17 
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lijkheid van den mens, maar zij verloopt allerminst in aansluiting aan onze 
theorieën over die ontwikkeling en over de werkelijkheid, noch aan die 
van onzen tegenstander noch aan onze eigen. Daarbij valt in acht te 
nemen, dat ons doordenken over hetgeen de belijdenis van Christus' heer
schappij voor de breedte en diepte van het steeds ingewikkelder wordend 
bestaan meebrengt, nog maar van jongen datum is en zijn kan. Wij 
hebben enkele schema's geleerd en als ze tengevolge van de snelle evolutie 
der dingen niet meer schijnen te passen, zijn wij maar al te zeer geneigd, 
z.onder veel critiek het oor te lenen aan wat door anderen is uitgedacht. 
Zulk een synthese gaat langen tijd goed, omdat wij als even beperkte, 
afvallige en nochtans verantwoordelijke schepselen met de anderen staan 
tegenover de wetmatigheden, die God in den kosmos heeft gelegd en die 
door ons verknoeid zijn tot wet der zonde. Samen moeten wij ,Ier uit" 
zien te komen en waarom zou den ongelovigen medemens alle inzicht in 
de standen van zaken ontbreken? Wij weten maar al te goed, hoe hij 

. het in scherpzinnigheid, consequentie en goede bedoeling vaak van ons 
wint. 

Voordat wij over het voor ons liggend vraagstuk verder gaan denken, 
is het nodig, ons helder rekenschap te geven van ons innerlijkst bedoelen. 
Wie beweert, het leven in te gaan met een principe, moet goed weten, 
dat hij, alvorens het slagveld - dat het leven toch is! - te betreden, 
over dit veld overzicht moet hebben genomen en zich een plan voor ogen 
mc5et hebben gesteld, waarvan hij ook in de verwikkelingen van den strijd 
niet zal afwijken. Dat hij zich dit plan niet in alle wendingen en détails 
voor ogen kan stellen, is vanzelf duidelijk en kan ieder wereldlijk veldheer 
hem uitleggen. Integendeel, de bekwaamheid van den strijder moet juist 

. daarin uitkomen, dat hij voor elke wending in den slag zijn "variant" ter 
beschikking heeft om, zich aanpassend aan onverwachte gebeurtenissen, 
het grote, doel in het oog te houden; 

Laten wij het niet. trachten te bedekken: men is het er onder hen, die 
zich christenen noemen, niet over eens, dat aan Christus de totale, inte
grale en radicale heerschappij in onze tegenwoordige wereld toekomt, 
omdat Hij die eenvoudig krachtens de geldigheid van Zijn offer bezit. 
En hier loopt een definitieve scheidslijn. Niet tussen de schapen en de 
bokken - weer moest het overbodig zijn, dit te zeggen - maar wel 
tussen degenen, die het met hun geloof al dan niet aandurven op het 
openbare levensterrein. Over de aanvaarding van het criterium valt niet 
te twisten. Slechts hij aanvaardt Christus' volstrekte wereldheerschappij 
nu, voor wiens geloof de eenheid van Gods scheppers- en verlossers
souvereiniteit vaststaat. Geen theologische redeneringen kunnen hem daar
van afbrengen, omdat hij weet, dat ook de theologie van tevoren door 
geloof is bepaald. 

Bezitten wij het hier bedoelde geloof niet, laten wij ons dan de teleur
stellingen van onderscheidenerlei christelijke actie besparen. Onze half
heden worden door 's vijands onbarmhartige consequenties gemakkelijk 
uit haar stellingen gemanoeuvreerd, want hij onderkent nauwkeurig, waar 
wij aan ons eigen geloof twijfelen, al menen wij zelf, de meest ijzeren 
logica te huldigen. 

Wat is ons grote doel? Is dit, de antithese aan het licht te brengen op 
elk punt van het front, in eigen en anderer houding? Zo ja, dan verkrijgt 
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het gebruik van den term "christelijk" zijn recht. Want hij kan rechtens 
slechts deze ene betekenis hebben: tegen den afval het herstel der schep
ping in de liefde van den G~kruisigde. 

De mens als ambtsdrager. 
De levens- en wereldbeschouwing, waaruit ook de antirevolutionaire 

politische bezinning is opgekomen, belijdt den' radicalen afval en het 
radicaal herstel. Dit leert de Heilige Schrift en de Reformatoren hebben 
het ons weer duidelijk voor ogen gesteld. Maar hoe lag in de schepping 
de mogelijkheid voor die beide? Hoe werken ze door? 

Wanneer wij in scholastischen denktrant de creatuur gaan zien als 
een in zichzelve bestaande zelfstandigheid en den mens hoogstens als 
Gods pachter, die den Pachtheer de vruchten of haar tienden heeft op 
te brengen, dan weten we met de radix, den wortel, geen weg. De scho
lastiek wist er ook geen weg mee en liet hem buiten beschouwing. Dan 
kunnen· de trouwe en de ontrouwe pachters samen rustig over de tech
niek van den wijngaard handelen en het verschil ontstaat eerst over de 
tienden. Maar waar ligt daar dan de grens? Bij den kerkdienst, bij de 
lagere school, de sociale voorzieningen, of hebben het oeconomisch be
drijf, het voetbalveld en de bioscoop er mee te maken? En wanneer 

'mengt de politiek zich daartussen ter verovering van de wapenrnacht 
om ten behoeve van één of meer dezer aangelegenheden een bepaalden 
wil door te zetten, en zal deze wil dan mede bepaald zijn door inzicht 
omtrent hetgeen men aan den enigen Eigenaar verschuldigd is, of zal hij 
zich tot bemoeiing met de "cultuur" als zodanig bepalen? Heeft derge
lijk "als zodanig" mogelijkheid en recht van bestaan? 

Het antwoord op deze vragen, welke in de laatst geformuleerde vraag 
samenlopen, moet gevonden zijn, wil men het overzicht bezitten, dat het 

. dragen der verantwoordelijkheid op het wereldslagveld mogelijk maakt. 
Ons antwoord luidt, dat er voor een "cultuur" op zichzelf geen plaats 

is. In heel den kosmos bestaat er niets op zichzelf. En de mens is geen 
pachter, maar ambtsdrager. God heeft Zijn schepping zo ingericht, dat 
zij generlei bettand heeft buiten het geloof van den mens· 

Het woord "geloof" spreekt voor zichzelf duidelijke taal. Het drukt 
uit, dat de gelovende een vastheid zoekt, die op geen andere wijze is te 
verkrijgen. Tevens dat deze vastheid de laatste is, waar niet meet boven 
uit te vragen valt en waarvan alle andere vastheden afhankelijk worden 
gesteld. Onze tijd verstaat dat weer iets beter dan die van een eeuwen 
een halve eeuw geleden. Toen werd op zijn best het geloof in een afzon
derlijke klasse onzer levensaspecten gerangschikt en wendde men zich, 
als het er om ging, een laatsten toets van zekerheid te verkrijgen, tot een 
andere categorie van ons bestaan, het denkend verstand. Wij zijn er 
iets van gaan inzien, en voor den christen was dit van meetaf duidelijk, 
dat heel dit vertrouwen op het verstand als laatste hof van appèl berustte 
op ons geloof in de geschiktheid en bevoegdheid van het verstand om 
ons zulk een zekerheid te verschaffen. Er is eenvoudig geen zekerheid 

'boven de zekerheid, die het geloof den mens verschaft. 
Wat er van de schepping terecht komt, heeft de Schepper ter verant

woordelijkheid van Zijn menselijken ambtsdrager gesteld. Men versta 
dit goed. Een veldheer is tegenover zijn regering verantwoordelijk voor 
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het gebruik van de strijdmacht. Maar al hetgeen er met deze strijdmacht 
gebeurt, is onderworpen aan de wetten van strategie en tactiek, aan de 
organisatorische structuur der legers en onqerdelen en mede afhankelijk 
van de inwerking van den vijand. Zo zal ook God den ambtsdrager 
oordelen volgens Zijn wet, ieder op eigen plaats en naar de hem toe
vallende mogelijkheden. De mens zijnerzijds wordt in heel zijn optreden 
op aarde geleid door hetgeen hij zich voorstelt of niet voorstelt over zijn 
(waren of vermeenden) God. Het is God, Die hem daartoe dwingt, omdat 
's mensen bestaan - en daarin dat van al het geschapene - geen ande
ren zin heeft dan dien van de verbondenheid met den Schepper en het 
weerspiegelen van Zijn beeld. Daarom kenmerkt dit bestaan zich door 
de onrust en beweeglijkheid. Van oorsprong bestemd als beweging in 
één richting; wordt deze onrust thans tot verwarring als gevolg van den 
on-wil van den afvalligen mens, die het geschapene op zichzelf rich
ten wil. 

De totale ontwikkelingsgang is door God gesteld onder het souverein 
decreet der verlossing en, dank zij deze machtige praedestinatie, mogen 
wij het geschiedproces zien onder den gezichtshoek der antithese. Of
schoon naar één eindpunt heengedwongen, zien wij de wegen der historie 
langs twee tendenties afgetekend: wil en activiteit tot weerspiegeling van 
het beeld des Scheppers in den Overwinnaar Jezus Christus, dan wel 
in verdorvenheid omgewende wil en activiteit tot weerspiegeling van het 
beeld van den afvalligen mens. 

In het geloof, dat is in de laatste zekerheid, scheiden de wegen· Ge
lukkig het land, dat ook in de politiek dezen tweesprong zo zuiver mo
gelijk weet te houden. Laat Nederland toezien, dit privilegie niet kwijt 
te raken. Wij hebben al genoeg verloren. 

De "beweeglijke" zin van den staat is bepalend voor de politiek. 
Als wij onder boven ontwikkeld gezichtspunt ons de vraag voorleg

gen, wat het voeren van christelijke politiek inhoudt, dan kan ons ant
woord daarop Uloeilijk anders luiden dan dat de christen van den staat 
dat weet te moeten maken wat God er mee heeft bedoeld. 

Het is tevergeefs, daartegen een probleem op te werpen door te ver
wijzen naar "veranderingen", door val of hersfel in de "schepping" op
getreden, uit welk probleem wij ons dan door philosophische redene
ringen een uitweg denken te kunnen kiezen, die aan ons hart behaagt. 

Het is evenzeer tevergeefs, langs theologisch ontledenden weg uit het 
souvereine Woord van God pericopen te speuren, die als oorsprongs
axioma's zouden kunnen dienèn, van waaruit wij een draad van ver
meend Schriftgetrouwe gevolgtrekkingen zouden kunnen spinnen. 

Ten aanzien van dit laatste ,kunnen wij niet geheel aan enige uitwei
ding ontkomen, willen wij ons volledig rekenschap geven van. het "prin
cipe", dat de beslissing brengt in den ehristelijken levensstrijd, binnen 
welks omraming ook ons onderwerp thuis behoort. 

Uit het betoog, waarin wij de idee van den pachter ten behoeve van 
die va,n den ambtsdrager hebben afgewezen, zal de lezer begrepen heb
ben, dat wij met het schema van natuur en genade elke twee-terreinen
leer in het door schepping-zondeval-verlossing beheerste creatuurlijke le
ven afwijzen. Schepping en val zijn uit de verlossing in Jezus Christus 
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op geen enkele wijze en nergens los te· maken. Elke - immer theore· 
tische - uiteenbreking vooronderstelt hier de levende eenheid. Daarom 
ontkennen wij ook, dat de Heilige Schrift over het leven der wereld 
zou handelen buiten het project der verlossing. Maar over dit geweldig 
wonder handelt zij evenmin in losse mededelingen, die vervolgens door 
een theologie in systeem zouden kunnen worden gebracht. In haar geheel 
is zij volheid der openbaring, haar licht werpend op het geschapene 
eveneens in zijn geheel. 

Alleen de mens, die döor den Geest de volheid harer openbaring ge· 
100ft, staat in de Waarheid. Elke betekenis, die wij aan hare onder
scheidene mededelingen, uitspraken en bevelen hechten, wordt tevoren 
bepaald door ons geloof in deze volheid der Waarheid, zoals ze in Jezus 
Christus tot ons komt. Of liever: zij wordt beheerst door den greep der 
Waarheid in ons hart, van waaruit ons geloof wordt gestuwd, dan wel 
door de beweegkracht van de leugen in den afvalligen wortel van ons 
bestaan. Wie "gelooft", dat het laatste woord in dezen rechtens berust 
bij de wetenschap, i. c. de theologie, heeft in zijn hart een misschien 
voor hemzelf verborgen synthese aangegaan met het idool der verstarrds
vergoding. 

Wanneer wij, door boven ontwikkelde overtuiging geleid, ons oog 
richten op een samenlevingsverband van mensen als de staat is, dan 
weten wij tevoren, dat ook hij naar zijn aard een afstraling moet zijn 
van Christus' Verlossersglorie; het komt er op aan te zien, hoe. Wij 
weten, dat hij ondt;rworpen blijft aan een structuurwet, waarin de Schep-

. per zijn zin, bouwen gang heeft bepaald. Ook dat de wet der zonde 
temidden daarvan haar invloed openbaart, maar als onderworpen aan 
den Overste van alle koningen der aarde. Het is ons nu ook onmoge1ijk, 
scheiding te maken tussen een statische structuur, die ons zou doen 
inzien wat de staat is, en een dynamiek die ons, naar een bekende onder
scheiding, den staat in beweging zou vertonen. Want geheel de "bewe
ging" der creatuur is er alleen op gericht, haar steeds meer te maken tot 
dat wat zij naar haar onrustigen aard moet zijn. Uit deze beweging om 
den staat aan zijn goddelijken zin te doen beantwoorden, ontspringt de 
politieke strijd, ontspringt dus ook de idee der christelijke politiek. 

Als samenlevingsverband van mensen is het den staat onmogelijk, den 
mens geheel te omvatten. Het menselijk bestaan is alzijdig en behoeft 
vele samenlevingsverhoudingen om in dit tijdelijk leven te kunnen uit
stralen de volheid der religieuze mensengemeenschap zoals die, verlost, 

. in het boventijdelijk Lichaam van Christus de werkelijkheid aller samen
levingswerkelijkheden is. Wanneer de mens probeert, in één _zijner tijde
lijke samenlevingsverhoudingen alle andere te omvatten, dan maakt hij 
daarmede het verabsoluteerde verband tot een uitdrukking van zijn afval. 
Maar evenzeer is het onmogelijk, den staat uiteen te rukken in een veel
heid van losse individuen onder een (dan evenzeer) problematische over
heid. Want de mens, die naar zijn natuurlijke herkomst slechts in religi
euze gemeenschap bestaat, verschijnt ook in het tijdelijke leven nergens 
als afzonderlijk individu. 

Het gaat er nu om, den staat temidden van alles wat hij doet en wat 
er met hem gebeurt, te zien als staat in zijn eigen-aardige structuur. Voor 
de idee der christelijke politiek behoort hij op elk punt der historische 
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ontwikkeling te zijn zoals God hem op en naar de gelegenheid van dat 
ogenblik wenst. M. a. W.: om zelf gehoorzaam te kunnen zijn, behoren wij 
de wet Gods voor het staatsleven naar haar alzijdigheid en bijzonderheid 
te kennen. 

Onder christenen bestaat wel daarover geen verschil van mening, dat 
de staat zich temidden der veelzijdigheid onzer existentie onderscheidt 
door de geheel eigenaardige structuur van zijn "overheidsgezag". In 
deze structuur is voor het in de dialectiek van redelijke beheersing en 
vrijheidsdrang heen en weer geworpen humanisme een probleem bij uit
nemendheid gelegen. Wij zullen ons thans met deze probleemstelling niet 
ophouden, doch willen er op wijzen, dat het unieke kenmerk van het 
overheidsgezag gelegen is in éénzijdige beschikking over de macht der 
wapenen. Bij alles wat de staat doet, staat dit monopolie op den achter
grond. Dáárom is het heel iets anders, wanneer de staat zich met bedrijfs
organisatie, droogleggingen, spoorwegexploitatie, mijnen of staalindustrie 

. bezig houdt, dan wanneer deze zorg in particuliere handen ligt. De wape
nen vormen het laatste beroep om den onderdaan - en in geval de des
betreffende verhoudingen tot oorlog voeren, ook het buitenland - tot 
het volgen van den overheidswil te dwingen. De staat blijft staat, d. w. z. 
enig wettig drager der wapenen. 

Wanneer de staat zulks wil, kan hij door tussenkomst van dreiging 
of effect der wapenen voor het moment den onderdaan naar zijn hand 
zetten. Dit betekent niet, dat hij daarmee ook heel het leven naar zijn 
willekeur kan leiden. Een overheid, die meent, zulks te kunnen doen, 
ondervindt te bestemder tijd den ijzeren dwang der scheppingsorde, die 
haar machtsmisbruik in levensvernieling doet ondergaan. Wel kan het 
lang duren aleer dergelijk régime definitief ineenstort; juist daarvan is 
de jongste geschiedenis een treffend voorbeeld. Intussen verschillen de 
graden van vernieling, welke door 's mensen ongehoorzaamheid in het 
leven wordt aangericht, naar den graad der (on-)gehoorzaamheid. 

De christen, overtuigd, dat God alles eist, houdt den tactisch-politischen 
blik gericht op drie momenten: 

a de onwrikbaarheid der wereldorde, i. c. de staat blijft onder alle 
omstandigheden zijner existentie staat; 

b. de speelruimte, waarbinnen 's mensen willekeur zich tijdelijk kan 
bewegen zonder tot directe ineenstorting van den kring te voeren, i. c. de 
spanning machtsstaat - rechtsstaat (zie hieronder); 

c de idee van den "christelijken", ,d. i. den door God geëisten, staat· 

Staat en rechtsorde. 
De omstandigheid, dat de verhouding tussen den Schepper en Zijn 

schepsel de volstrekt enige is, die geheel het leven vanuit zijn wortel 
omvat, doet den christen er toe besluiten, dat aan elk tijdelijk samen
levingsverband, hoezeer met alle andere ten nauwste vervlochten, slechts 
een wérkingssfeer van beperkte gelding kan toevallen. Binnen die sfeer 
heeft het echter de door God gestelde scheppingsrelatie tot de krachtigste 
uitdrukking te brengen. Het staatsgezag heeft beperkte geldigheid, maar 
is binnen deze geldigheid met "majestas" bekleed (Althusius). 

In het zwaard der overheid dient zich de gerechtigheid Gods aan. Hier 
staan wij tegenover de opvattingen van het christelijk irrationalisme, dat 
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den willekeurigen God predikt als hypostase 1) van den willekeurigen 
mens en derhalve met de zwaardmacht geen weg weet. De calvinist 
ziet in den staat een genadegave tégen de ongerechtigheid, op haar wijze 
weerspiegelend het kruis van Christus, dat uit de voldoening aan het recht 
den vrede heeft voortgebracht. Wanneer andererzijds de gerechtigheid -
van den staat, uit hoofde van diens tijdelijk karakter, geen alomvattende 
geldigheid hebben kan, zo rijst de vraag, van welken aard de rechtsbede
Hng is, in wier dienst het van God aan de overheid verleende zwaard 
tegen de menselijke willekeur gericht behoort te worden. Willen wij op 
deze vraag een antwoord vinden, dan zullen wij allereerst de schromelijke 
verwarring of vereenzelviging van staat en rechtsorde bij den wortel die
nen af te snijden. 

Dit zal ons slechts gelukken, indien wij ons tot geen prijs de probleem
stellingen van het humanisme, waarop wij boven terloops wezen, laten 
opdringen. Gelijk bekend heeft de grote rechtsphilosoof OTTO GIERKE ge
tracht, uit den doolhof, waarin de humanistische staatsleer zich verstrikte. 
den weg te wijzen door staat en recht elk op zijn beurt tot een zijde van 
het menselijk gemeenschapsleven te verklaren. 

Hij meende, dit te kunnen doen doordat hij heel de werkelijkheid 
voorstelde als een historisch verloop, waarbinnen recht en staatsmacht als 
slechts onderling gevarieerde historische verschijnselen hun plaats hadden, 

. en wel in wederzijdse onderlinge spanning. 
N u is inderdaad de macht een historische zinfiguur, maar dit wil niet 

zeggen, dat zij als zodanig niet aan normen onderhevig zou zijn. Het 
karakter van den historischen machtsstrijd zelf is gereguleerd door ilor
men 2), welke dezen strijd zijn banen wijzen. In dien strijd kán het er 
onder meer om gaan, welke beginselen van recht in de toekomst positieve 
gelding zullen krijgen. Denk aan den strijd tegen het nationaal-socialis
tisch Führerrecht, die in een wereldoorlog is uitgestreden. In dezen strijd 
moest eerst de macht van het nationaal-socialisme worden neergeslagen. 
Eerst daarna kon aan de rechtsvorming van West-Europa worden verder 
gebouwd. Niet altijd heeft de machtsstrijd zulk een dramatisch verloop, 
doch wel is hij als machtsstrijd der historie immer onderscheiden van het
geen op zijn fundament wordt gebouwd. Zo is er een historie van het 
recht, hetgeen niet het geval kon zijn, indien het recht zelf niet meer 
was dan een aspect der historische ontwikkeling. 

Macht en recht zijn elk door eigen normen bepaald en van elkaar onder-
scheiden. Rechtsbesef zal een volk niet baten, wanneer het niet over de 
macht beschikt, het effectief te maken; ook dat hebben wij in den bezet
tingstijd ondervonden. Daarmee zijn we nu tevens aangeland bij hetgeen 
het recht in den staat van ander recht onderscheidt. De staat omvat veel 
meer dan zijn rechtszijde en meer dan zijn machtsaspect ook. Daarom 
kunnen in de eerste plaats staat en recht niet als twee zijden van het 

1) Dit betekent, dat men aan God een eigenschap toeschrijft om daarachter de 
eigen afvallige wilsdrift uit te leven. _ 

2) Over deze de historische ontwikkeling omgrenzende normen spreken wij hier niet. 
Wel vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht op, dat zij in ononderbroken samen
hang staan met de normen, die tijdens de historische ontwikkeling zelve tot ontplooiing 
worden gebracht, zoals b.v. de rechtsnormen. De historische machtsstrijd tegen het 
nationaal-socialisme ging o. m. tegen zijn onrecht. Men zie het vervolg in den tekst. 
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menselijk gemeenschapsleven worden beschouwd. De staat vertoont alle te I 

zijden van dat gemeenschàpsleven op zijn eigen wijze. dez 
Er is echter meer recht dan dat van den staat alleen. Wanneer een zon 

vader zegt, dat hij recht op zijn kinderen heeft, of de ondernemer dit be- \ 
weert van hetgeen onder zijn leiding plaats vindt, dan willen beide daarmee voo 
b.v. niet zeggen, dat de overheid geen zoon of personeelslid mag opeisen aan 
voor den militairen dienst. De vader bezit ten opzichte van zijn kinderen zijn 
een andersoortig recht dan de overheid ten opzichte van haar onderdanen. stru: 
Idem de ondernemer ten opzichte van zijn personeel. En toch kan aan wru 
het gezinsrecht, dat de vader bezit om in liefde aan zijn kinderen het 1\ 
hunne te geven en hen te leiden, dan wel aan het ondernemingsrecht van Dit 
den "patroon" tot het vragen, verdelen en leiden van den arbeid, het o. i. 
rechtskarakter evenmin worden ontzegd als aan het specifieke recht van 10ss 
de overheid. Het rech1- omstrengelt alle menselijke samenlevingsverhou- voo 
dingen op een eigen wijze; zo heeft het ook in den staat een speciaal voe. 
kenmerk, waardoor het is afgegrensd van het eveneens werkelijke recht son 
buiten den staat. Dit specifieke kenmerk hadden wij reeds gevonden in van 
het fundament der zwaardmacht. ( 

ons 
Het eigen karakter der rechtssfeer van den staat. een 
Reeds vroegen wij er de bijzondere aandacht voor, dat elke mense- leve 

lijke samenlevingsverhouding op eigen wijze de religieuze gemeenschap and 
der mensheid tot uitdrukking brengt. Deze onderlinge verscheidenheid om~ 
zien wij nu ook in de rechtsaspecten dier verhoudingen zich weerspiegelen. din~ 
Een instituut als de Hitler-J ugend schendt het eigen in bloedverwantschap zaal 
gefundeerde liefderecht der ouders om aan hun kinderen de eerste op aan 
geheel het leven gerichte vorming te geven. Daarbij hebben wij te doen C 
met aantasting der juridische souvereiniteit in eigen kring. Zo zal men con 
bij de toepassing van de publiekrechtelijke regeling der bedrijfsorganisatie a 
er tegen hebben te waken, dat niet de overheid zich begeve op het interne heel 
terrein van het ondernemingsbeleid noch de oeconomisch machtige kringen ûitv 
de wapenen van den staat in den dienst van het eigen groepsbelang gaan b 
stellen. De vraag, welke wij nu verder hebben te beantwoorden, luidt: . heel 
gegeven het eigen, van dat der andere kringen afgegrensde, karakter der hun 
rechtsbedeling van den staat, welke is dan de richtlijn, waarnaar de F 
staat zich te gedragen heeft, wil hij voor zich deze scheppingsnorm in mat 
acht nemen? bete 

Wij kunnen dit samenvatten door te zeggen, dat de staat, zich ont- wor 
houdend van inmenging in alle bijzondere rechtssferen, tussen deze sferen die 
onderling het openbare recht heeft te bedelen en hierbij heeft zorg te de ( 
dragen, dat zijn eigen rechtssfeer in stand blijft. Het opmerkelijke daarbij bela 
is, dat de rechtssfeer van den staat - in onderscheiding van de zojuist ver- voei 
melde rechtssferen der particuliere kringen - geen nadere buiten-juri- den 
dische bestemming erlangt, zoals b.v. het recht binnen het gezin, resp. daf zuIl< 
binnen de onderneming als specifiek liefde recht en specifiek oeconomisch onH 
ondernemingsrecht moet worden aangemerkt. In den staat gaat het er te s 
om, de wapenen te gebruiken om een vredig en rechtvaardig samen- V 
leven 3) der onderscheiden werk- en levenskringen van het volk mogelijk von 

recb 
3) Vrede door recht I ' de 1 
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te maken en' dit samenleven tegen geweld van buiten te beschermen. In 
dezen stand van zaken openbaart zich de staat als instituut om der 
zonde wil. 

Wanneer dit de roeping is van den staat, zo vloeit daaruit dadelijk 
voort, dat hij dan in de eerste plaats niet zichzelf mag schuldig maken 
aan inbreuk op de volstrekt eigen rechtsbevoegdheden van degenen, die 
zijn beschenning behoeven. In de tweede plaats volgt daaruit ook, dat de 
staat binnen de omgrenzing zijner competentie eerst dient op te treden 
waar het hieronder te bespreken algemeen volksbelang dit eist· 

Men heeft vroeger wel eens gesproken over den staat als noodverband. 
Dit willen wij vermijden, omdat dergelijke gedachte ons voert tot een 
o. i. ongeoorloofde abstractie ten aanzien van het goddelijk plan der ver
lossing. Maar het bevatte dit waarheidselement, dat het onze ogen opende 
voor een noodzakelijke onderscheiding, namelijk tussen de algemene be
voegdheid van den staat tot het regelen van de rechtsorde tussen de per
sonen en kringen op zijn gebied enerzijds en de wijze van uitvoering daar
van andererzijds. 

Op ditzelfde punt ligt ook het waarheidselement in het overigens door 
ons afgewezen thomistisch subsidiariteitsbeginsel. Afgewezen, wijl het 
een natuurlijke alomvattendheid van het staatsverband voor het tijdelijk 
leven onderstelt. Maar wij willen mede den nadruk leggen op wat het 
andererzijds naar voren brengt, t. w. dat de staat - ook al zou hij er onder 
omstandigheden de bevoegdheid toe hebben - ook in de rechtsverhou
dingen tussen de personen en kringen niet ingrijpe buiten bepaalde nood-
zaak. Voor den thomist is de subsidiariteit grondbeginsel, voor ons is zij 
aan de norm der souvereiniteit in eigen kring onderworpen. 

Ons baserend op de norm der souvereiniteit in eigen kring, kunnen wij 
concluderen, dat 

a. de staat in zijn bestuursinrichting en strafrechtsoefening al datgene 
heeft te verrichten wat nodig is om zijn boven omschreven taak te kunnen 
uitvoeren, m. a. w. wat nodig is tot handhaving van zijn gezag; 

b. de staat in zijn burgerlijke rechtsbedeling, waar nodig, dwingend 
heeft op te treden om aan de rechtmatige belangen aller onderdanen . in 
hun eigen samenleving ruimte van ontplooiing te waarborgen. 

Het is van grote betekenis, goed te vatten wat wij hierbij onder recht
matige belangen verstaan. Voor den aandachtigen lezer zal het geen 
betoog behoeven, dat daaronder alleen die belangen verstaah kunnen 
worden, die aan een persoon of kring eigen zijn uit hoofde van de plaats, 
die hem krachtens de wet Gods voor het mensenleven toekomt. En, waar 

" de ordening Gods in zichzelve volkomen is, kan een werkelijk rechtmatig 
belang in dezen zin nimmer in botsing komen mét een op denzelfden 
vöet rechtmatig belang van een andere persoon of kring. Dat het voor 
den mens moeilijk kan zijn en in het moderne leven ook veelszins is, om 
zulke rechtmatigheid in te zien en daaraan rechtsgevolgen te verbinden, 
ontheft niet va~ den plicht, dit inzicht met inspanning van alle kracht na 
te streven, wijl zonder dat niet waarlijk recht gedaan kan worden. 

Voor den staat treedt nu dadelijk deze bijzondere moeilijkheid naar 
voren, dat hij bij de beoordeling van het algemeen volksbelang, behalve 
rechter over anderen, tevens rechter in eigen zaak moet zijn. Want van 
de handhaving van zijn gezag en het verrichten van al hetgeen daartoe 
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nodig is, hangt het af of hij zijn geheel enige taak van publieke rechts
bescherming met de wapenen zal kunnen vervullen. En op dit punt duikt 
het vraagstuk van den rechtsstaat op. 

De zin der openbare rechtsbedeling. 
Wanneer de christen, tezamen met vele humanisten, den machtsstaat 

verwerpt, rijst aanstonds de vraag: hoe moet de rechtsstaat worden ver
wezenlijkt? Een tussenweg is er niet. Een ogenblik doordenken kan ons 
daarvan overtuigen. De met de wapenen toegeruste staat moet zich immer 
in de eerste plaats verklaren ten overstaan van het recht. Hij kan aan het 
geloofs- en liefdeleven moeilijkheden in den weg leggen; hij kan de oeco
nomie bevorderen of belemmeren, het vrije verkeer zijner burgers onder
ling bedreigen, hij kan voor wetenschap en kunst een steen des aanstoots 
dan wel een steunpilaar zijn; dit alles wordt van zijnentwege door de 
onderdanen te allen tijde ondervonden als dreiging of hulp, waarbij wapen
geweld op den achtergrond staat en waartegen alzo bij geen instantie 
meer enig effectief beroep mogelijk is. Maar met dat al kari de staat aan 
het innerlijk geloof, de liefde, den eigen zin van handel en bedrijf, weten
schap of kunst enz. niets af of toe doen. De van hem ondervonden be
lemmering of bevordering zal zich ten opzichte van de andere levens
uitingen doen kennen als rechtmatig dan wel onrechtmatig. Nader: als 
een (latent) gebruik zijner wapenen terecht of ten onrechte. Slechts wie, 
christen of niet-christen, zijn hart gezet heeft op enige vermeende vast
heid binnen dit tijdelijk bestaan, zal trachten, zulks te ontkennen, doch 
niet dan ten koste van zijn beoordeling der werkelijkheid en een aan de 
idee van den machtsstaat; hoe dan ook, verleenden voorsprong. 

Het kan niet in onze bedoeling liggen, bijzondere aandacht te wijden 
aan de geschiedenis der rechtsstaatstheorieën ; humanisme en synthese
philosophie hebben ook op dit gebied waarheidselementen aan den dag 
gebracht, doch zijn onvruchtbaar gebleven in de oplossing der voor ons 
liggende vragen. 

Is er uit anderen hoofde reden om de vraag van den. rechtsstaat in het 
middelpunt te stellen der christelijke politiek? Velen beantwoorden deze 
vraag ontkennend. Voorzoveel onder ons dit antwoord mede ontkennend 
uitvalt, moet dit worden toegeschreven aan de taaie doorwerking van het 
dualistisch schema van natuur en genade in de Nederlandse protestantse 
levens- en wereldbeschouwing. Dit dualisme heeft een minder gunstigen 
klank gekregen en zelfs willen niet velen onder ons het nog opnemen voor 
een afzonderlijk gebied van "gemene gratie". Maar dat het onder ons 
gemeen goed zou zijn, onder het voeren van christelijke politiek, gelijk 
boven uiteengezet, te verstaan: van den staat als zodanig trachten te 
maken wat God er mee heeft bedoeld, - daar is het nog ver vandaan. Wel 
worden, bij het toenemen der ingewikkeldheid van de vraagstukken en 
het snel in bekwaamheid groeien van onze tegenstanders, vooral uit den 
hoek der nieuwere synthesen tussen christendom en existentialisme, dui
delijker dan voorheen de leemten gevoeld, waartoe niet voldoende door
gedachte principiën voeren. Doch een rechtstreekse verbinding tussen 
Pinksteren en rechtsstaat, dat moet voor veler onuitgesproken besef 
hetzij op piëtisme hetzij op intellectualisme uitlopen. Het gevolg is, dat 
men blijft zweven tussen het onbestemde gevoel, toch ook in de politiek 

chr 
der 
enll 

I 
lijk 
pla: 
reit 
alle 
wal 
het 
ver 
din, 
hoc 
hee 
als 
ver 
fal( 
doe 

:E 
and 
Hel 
hou 
eigc 
den 

.. ' en 
zaa 
gel< 
het 
en 

I 
de 
van 
deli 
van 
wa! 
me< 
mel 

( 
niej 
ver, 
het 
reel 
ver! 
trol 
het, 
tori 
kel< 
en 

4) 



CHRISTELIJKE POLITIEK 295 

christen te moeten zijn, èn de moeilijkheid, hiermee tegen de vraagstukken 
der dagelijkse realiteit op te roeien. Het blijft dan bij een omlijsting, 
enkele geprivilegieerde 'Onderwerpen en een bekroning. 

Daarom willen wij met nadruk stellen: in het middelpunt der christe
lijke politiek behoort de eis van den rechtsstaat te staan. In de eerste 
plaats: de in eigen kring souvereine staat met een in eigen kring souve
rein gezag ter uitvoering van zijn openbare rechtstaak. Het betreft hier 
allereerst souvereiniteit in eigen kring in positieve betekenis. Derhalve: 
wat is de openbare rechtstaak van den staat? Wij zagen reeds: zij omvat 
het afdwingen van ruimte tot ontplooiing van den zin aller samenlevings
verhoudingen, in zich sluitend het tegengaan van onrechtmatige uitbrei
ding ten koste van anderen. Wij kunnen er nu aan toevoegen: in deze 
hoogste ontplooiing van alle levensverhoudingen naar haar eigen aard 
heeft de staat zorg te dragen, dat het in hem tot staat georganiseerde volk 
als geheel tot zo groot mogelijken bloei gerake. Bij al hetgeen hij hiertoe 
verricht, blijft hij noodwendig staat; treedt hij verkeerd op, dan is zijn 
falen vóór alles onrecht (wapenmisbruik). In zijn pogen om het juist te 
doen openbaart hij zich (positief) als rechtsstaat. 

Kan dit alles niet worden ingezien en in praktijk gebracht van' een 
ander dan christelijk standpunt ? Ons antwoord luidt zeer beslist: neen. 
Het tot ontplooiing laten komen van ieder levensverband en van de ver
houding der verbanden naar hun aard, zonder dat de mens daarover 
eigenmachtig eigen wil laat heersen, is alleen mogelijk bij erkenning van 
den enigen wortel der schepping in de religieuze verhouding tussen God 

.' en Zijn kosmos, hetwelk de christen niet krachtens enige verstandswerk
zaamheid in wijsbegeerte of theologie, doch uitsluitend op grond van zijn 
geloof in de volheid der geopenbaarde Schriftwaarheid inziet. En, vermits 
het gaat om den in Christus herstelden wortel, zijn voor hem Hemelvaart 
en Pinksteren rechtstreeks in geding. 

Het bevorderen van deze ontplooiing van het volksleven kan de met 
de wapenen bij uitsluiting toegeruste staat nu alleen doen door middel 
van zijn openbare rechtsbedeling. Buiten den zin der openbare rechtsbe
deling is het "algemeen belang" te definiëren noch te vatten. De idee 
van de "salus publica", aldus Prof. DOOYEWEERD (W. d. W. 111 blz. 399), 
was, bij het gemis aan iedere juridische begrenzing, de hefboom, waar- , 
mede de machtstaatsidee de hechtst verankerde vrijheden uit de funda
menten lichtte. 

Openbare rechtsbedeling betekent ten eerste: rechtsbedeling, die .zich 
niet inlaat met hetgeen tot het inwendige recht van kerk, gezin, bedrijf, 
vereniging behoort, voorzover ook deze rechtsverbanden 4) zelf niet op 
het terrein van den staat en van elkander komen. Het betekent ten tweede: 
rechtsbedeling, die zich met de rechtsverhoudingen tussen personen en 
verbanden slechts inlaat, voorzover zij daartoe hetzij door de er bij be
trokkenen wordt uitgenodigd, onder strafbedreiging tegen eigenrichting, 
hetzij daartoe wordt genoopt doordat deze verhoudingen zich in de his
torie in on-gerechtige richting dreigen te ontwikkelen of reeds ontwik
keld hebben (denk, naast het algemeen strafrecht, b.v. aan onze zgn. sociale 
en "arbeids" -wetgeving). Het betekent ten derde: rechtsbedeling die, 

4) Hiermee is bedoeld, dat zij o. m. óók verbanden zijn in den zin des rechts. 
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onder inachtneming van dit alles, het oog gericht houdt op het belang 
van het volk als geheel temidden der wereldsamenleving en uit dien hoofde· 
op velerlei gebied maatregelen treft en lasten op kan leggen. Ook in dit 
laatste geval blijven wij, gelijk reeds opgemerkt, spreken van rechtsbe
deling, wijl van de wapenen van den staat geen hoger appèl meer mogelijk 
is en elke misgreep van den staat ten aanzien van enig gebied van het 
mensenleven zich derhalve vóór alles als onrecht aandient. 

. Er is echter een andere, in onzen tijd in belangrijkheid toegenomen, 
grond, die een sterke accentuering van het openbaar karakter der state
lijke rechtsbedeling in haar onverbrekelijke betrokkenheid op de alge
meenheid van het volksbelang noodzakelijk maakt. ROUSSEAU en de Franse 
revolutie hebben gemeend, tegenover de particularistische doelstellingen 
van het ancien régime de noodwendig op het algemeen belang gerichte 
algemene wil van het souvereine volk te moeten stellen. Zij hebben daarin 
meegewerkt, het instituut van den staat te ontdoen van particuliere bij
mengselen, die dit algemeen volksbelang niet op het oog hadden, veeleer 
daarvoor schadelijk waren, en zo den modernen staat te doen verschijnen, 
die, hoezeer voortbewogen door de dynamiek van de politieke partij
beginselen, geen bijzondere buiten-statelijke doelstellingen meer zou 
dienen. 

In onzen tijd beleven, wij echter de snelle opkomst van partij-éliten, die, 
gebruik makend van de middelen, haar door de "democratische" evolutie 
der moderne overheidsorganisatie geschonken, haar sociaaloeconomische 
machtspositie door middel van het statelijk monopolie der wapenmacht 
trachten veilig te stellen en daaraan de andere volksbelangen en nationale 
geledingen dienstbaar pogen te maken. Door infiltrering van partij
instanties binnen het publiek organisme enerzijds en syndicalistisch machts
vertoon andererzijds (Belgische koningskwestie I), door ondermijning van 
den eerbied voor wet en grondwet en door de tendentie, particuliere en 
overheidstaak in dezelfde handen te leggen, stevent men in de richting van 
den totalitairen partij staat, voorshands slechts door vrees voor tegen de 
leiding zelve zich kerend extremisme uit eigen kring geremd. 

Deze koers, welke op samenvloeiing van partij-élite en overheid het 
oog gericht houdt, wordt steeds gevaarlijker, naarmate de historische ont
wikkeling van het menselijk samenleven het toenemen der in de goddelijke 
wereldorde gegeven vervlechting der samenlevingsverhoudingen als ge
zamenlijke uiting der ene scheppingsrelatie aan den dag doet treden. 
Steeds duidelijker blijkt, dat de staat, die zelf alle kanten vertoont welke 
er in dit leven te ontdekken zijn, zich ter wille van het eigen volk als 
geheel met alles moet inlaten, zonder dat er van zijn maatregelen hoger 
(rechts-)beroep mogelijk is. 

In het bijzonder ook onze christelijke vakbeweging staat tegenover zulke 
staatsbemoeiing geenszins antipathiek en zij vindt een bondgenoot in het
geen uit oeconomisch-vakwetenschappelijken kring naar voren wordt ge
bracht. Het is wel, maar zij hebbe te bedenken, dat deze staatsbemoeiing 
zich tegen haar en haar beginselen zal keren wanneer zij er toe zou bij
dragen, het openbaar karakter der statelijke rechtsbedeling te doen onder
graven door aan infiltratie van het genoemde élite-wezen binnen het over
heidsorganisme mede te werken. Kwaad wordt nooit erger gestraft dan 
wanneer men de reactie der scheppingsorde zelf over zich haalt., En dit 
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zou zich pijnlijk doen gevoelen, indien een mede door de christelijke vak
beweging binnen gelokt syndicalisme haar straks met de veroverde wa

. penen van den staat het zwijgen zou opleggen. 
Onzerzijds willen wij met nadruk naar voren brengen, dat niets zozeer 

in dezen kwaden tijd de christelijke politiek dient te beheersen als de 
waakzaamheid tegen het doordringen der tendenties van den partij staat 
in welken vorm ook. En niets is zo geschikt om het oppositioneel ver
mogen der in het defensief gedrongen protestantse groepen te verzwakken 
als het om redenen van sociaal-oeconomischen aard toegeven aan de over 
landsgrenzen heen scherp geprojecteerde oogmerken van den politieken 
tegenstander. Het stemt niet tot gerustheid, wanneer bij gestadigen uit
bouw der christelijke vakorganisatie in de richting op deelneming aan 
"p. b.o." e· d. men de ogen moeilijk open kan krijgen voor het meest posi
tieve in de positieve staatstaak, de behartiging van het algemeen belang 
in strict publiek-rechtelijke betekenis. Het woord van T ALMA: de demo
cratie zal alleen veilig zijn als ze zich laat beheersen door den Christus, 
worde niet losgemaakt van de verschrikking van het Kruis, om het vro~ 
melijk in zwevenden staat te houden boven eigen aardse bedoelingen. 

Wanneer de antirevolutionaire partij eerlang tot herziening van haar 
beginselprogram mag overgaan, zie zij dit heden haar bestaansrecht be
heersend punt niet voorbij. En zulks temeer, wijl het plechtanker der open
baarheid onzer rechtsbedeling en der algemeenheid van ons volksbelang 
vóór ons staat in de aan onze calvinistische politiek zo nauw verbonden 
historische gestalte van het Huis van Oranje, onze boven alle partij
belang verheven Overheid. 

Erkenning van de rechtssferen buiten den staat. 
Wij spraken over souvereiniteit in eigen kring van den staat in posi

tieve betekenis. Wijl deze alleen in onmiddellijken samenhang met de 
souvereiniteit in eigen kring der andere samenlevingsverhoudingen tot 
uitdrukking kan komen, waren wij genoodzaakt, deze laatste in ons betoog 
onmiddellijk in rekening te stellen als begrenzing der staatsbevoegdheid. 
De bezinning op den (christelijken) rechtsstaat zal dan ook in de tweede 
plaats inhouden een opzettelijke erkenning van deze in eigen kring souve
reine rechtssferen buiten den staat. Een uiteenzetting daarover behoort 
niet tot ons onderwerp. Slechts vestigen wij er de aandacht op, dat het 
beginsel der souvereiniteit in eigen kring historisch wel het eerst tegen- . 
over den staat tot uitdrukking moest worden gebracht en ook met het 
oog op diens wapenen altijd een bijzondere scherpte zal behouden, doch 
geenszins is beperkt tot die verhoudingen, waarbij de staat in geding is. 
Veeleer moge uit het voorafgaand betoog duidelijk zijn, dat het ook tegen 
den staat alleen daarom kan worden aangevoerd, wijl het voortvloeit uit de 
geheel enige religieuze verhouding tussen den alleen volstrekten Souverein 
en Diens verbondssubject. 

De verantwoordelijkheid des volks; politieke partijen. 
Om in het politie~ leven gehoorzaam te kunnen zijn, zo zeiden wij, be

horen wij aan te vangen met de vraag naar Gods bedoeling met den 
staat. In het voorgaande hebben( wij aan de beantwoording van die vraag 
een zekere aanvankelijke uitwerking trachten te geven, zulks binnen den 
A. s. XXI-9 19 



298 PROF.DR J. P. A. MEKKES 

historischen samenhang van de calvinistische staatsleer. Wanneer wij ons 
nu gaan afvragen, tot wie de eis de1" bedoelde gehoorzaamheid komt, dan 
hangt het antwoord andermaal af van ons inzicht in de structuur van den 
staat zelf. Wij, zijn leden, zijn het immers, die de structuur van den staat, 
Daar het goddelijk bestek, moeten verwerkelijken. 

Afgezien van enig speciaal ambt dat wij in den staat zouden kunnen 
. bekleden, staan wij tot hem in twee relaties, t. w. die van staatsburger 
en die van onderdaan zijner overheid. De gehoorzaamheid, waarop wij 
thans het oog hebben, is niet die van· onderdaan tegenover overheid, maar 
die van den staatsburger tegenover God. In het bijzonder de calvinistische 
jurist JOHANNES ALTHüSIUS - die door ons allen behoorde te worden ge
kend - heeft tegenover humanisme en scholastiek van zijn tijd de aan
dacht-gevraagd voor de verantwoordelijkheid van het volk jegens den 
geheel enigen Souverein voor wat de verwerkelijking van het staatsleven 
aangaat. Stelde hij dezen eis in het aangezicht van het toenmaals op
dringend vorsten-absolutisme, wij hebben hem heden met niet minder 

. klem te herhalen tegenover de pretenties der steeds verder ontaardende 
democratie. Deze laatste toch is er op uit. het politiek verantwoordelijk
heidsgevoel der massa te verzwakken ten behoeve van de macht ener 
partij-élite en alzo elke ware democratie door middel van haar nivelle
ringsschema (heerschappij van de dèmos, het volk, als zodanig, in alle 
samenlevingsverhoudingen en tot eiken prijs) om hals te brengen. Het 
geloof, waaruit zij zich en haar volgelingen voedt, kan van zeer verschil
lende herkomst zijn, het is van elk christelijk verantwoordelijkheidsbesef 
vervreemd. , 

Nadat dé zich uit de feodaliteit ontwikkeld hebbende standenstaat zich, 
door de Franse Revolutie heen, in den modernen eenheidsstaat had omge
zet, kon geen enkele- klasse van burgers zich op den duur meer aan de 
door ALTHUSIUS in het licht gestelde verantwoordelijkheid onttrekken, 

. welke stand van zaken tengevolge van het tot stand komen van het alge-
meen kiesrecht een scherp accent ontving. In het kiesrecht toch is de 
burger wettelijk bekleed met de bevoegdheid, die het dragen der ver
antwoordelijkheid voor het generale staatsbeleid tot plicht maakt, een 
plicht welke hem blijft aankleven hetzij hij tot de regeringspartijen dan 
wel tot de oppositie behoort. 

De hieruit voortvloeiende strijd der partijen in en buiten het parlement 
levert ons het toneel der botsingen van het wederz~ds geloof op politiek 
terrein. Wanneer een partij dit zou trachten te ontkennen door aanvoering 
van het argument, dat zij uitsluitend voor bepaalde "belangen" in het 
krijt treedt, dan heeft zij daarmede beleden, dat haars inziens de wapenen 
van den staat gereed dienen te worden gehouden tot het laten dienen van 
dit belang door geheel het volk bij voorrang. Ontkenning kan geen uit
komst bieden, daar hij die in den staat optreedt, het karakter van den staat 
als behartiger van het algemeen volksbelang door geen beweringen zijner
zijds kan veranderen. De meeste partijen zullen dan ook pretenderen, 
dat dit algemeen belang slechts gediend kan worden op de wijze zoals 
zij het voorstaan. Wordt hierin echter een b.v. specifiek oeconomisch be
lang onderkend, dan staat daarachter wederom het geloof, dat overweging 
van het (voorgewende) algemeen »elang nooit een ander-e conclusie te
voorschijn kan brengen dan een, die op het oeconomisch welzijn betrok-
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ken is. De oeconomische (welvaarts-)kant van het leven is daarmee, bij 
voorrang, algemeen verklaard. Achter al dergelijke niet aan het principe 
der souvereiniteit in eigen kring georiënteerde, niet onder de klem ener 
waarachtige publieke rechtsbedeling gestelde, vermommingen van de idee 
der salus publica herkennen wij de poging, het instituut van den staat 
integraal aan te wenden tot het bereiken van bepaalde doeleinden, instede 
van net verlangen, den staat waarlijk staat te doen zijn 5). 

Hoewel in het licht onzer voorafgaande uiteenzettingen ten overvloede, 
willen wij hieraan toevoegen, dat - uiteraard - het nastreven van doel
einden op geen enkel gebied van het leven als zodanig kan worden ver
oordeeld· Maar: in het vooropstellen der doeleinden, vóór en onder ter
zijdestelling van het tot zijn bestemming voeren van het goddelijk insti
tuut zelf, kondigt zich de afval aan van den mens, die het leven op zich
zelven begeert te richten zonder zich om wet of bedoeling van den Schep
per te bekommeren. De christen, die zich hieraan zou schuldig maken, 
aanvaardt gaarne de pachthoeve doch weigert het ambt. 

Het acute gevaar; opmerking over verhouding tot de kerk. 
Wanneer wij thans onzen blik willen wenden tot de (protestants-) 

christelijke partij in land en parlement, zien wij af van nadere verkenning 
van hetgeen wij tegen..àver ons vinden. Slechts willen wij herhalen, dat met 
het voortdringen der totalitaire tendenzen van de moderne Revolutie in 
de democratische landen een ononderbroken ondermijning van het waar
lijk publiekrechtelijk staatsgezag hand aan hand gaat. Naar onze over
tuiging is dit het acute gevaar, waartegen de christenpolitkus zich heeft 
te keren. Elke synthese met het streven van den tijd bergt een dodelijk ge
vaar voor de vrijheid in zich. Men kan niet naar één zijde de souvereini
teit in eigen kring willen handhaven en tegelijk naar de andere de wapen
macht van den staat aan particuliere handen toevertrouwen. 

Een ander punt, dat binnen het bestek van dit artikel onmogelijk be
handeling kan vinden, is de verhouding van staat en kerk. Wij volstaan 
met de volgende opmerking. Hoezeer staat en kerk onderling in bestem
ming verschillen, zij komen tegenover de andere menselijke samenlevings
verbanden hierin met elkaar overeen, dat zij beide een niet-particulier 
karakter dragen. De aard der macht, waarin zij elk voor zich hun funde
ring vinden en waarover wij evenmin verder uitweiden, brengt bovendien 

. met zich, dat deze onder omstandigheden den mens op het ernstigst kan 
bedreigen. Een en ander maakt dan ook de onderlinge verhouding dezer 
beide instituten meer gevoelig dan die van welke andere verbanden ook. 
Stellig zijn zij aan elkander niet onderworpen, waar elk zijn eigen roeping 
van den Heer der wereld ontvangen ~eeft. Intussen heeft een ieder, ambts
drager of particulier, ter plaatse waar het Woord verkondigd wordt, zijn, 
hart tot luisteren te zetten, opdat hij daarná in eigen ambtelijke verant
woordelijkheid zal kunnen uitmaken wat hem in zijn roeping te doen staat. 

6) Verdere uiteenzetting over de "leer der staatsdoeleinden" moeten wij ons in het 
onderhavig verband ontzeggen. Slechts zij opgemerkt, dat ook het stellen van doel
einden aan de structuur i. c. van dep staat georiënteerd behoort te zijn, waaruit 
voortvloeit, dat het bevorderen van een7Jjdige en groepsbelangen nimmer tot de voor 
den staat geoorloofde "doeleinden" kan worden gerekend. 
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Partij en fractie. 
Reeds in den aanvang deden wij opmerken, dat gelovigen en onge

lovigen tezamen aan dezelfde wereldorde zijn onderworpen, waarbinnen 
thans over allen de wet der zonde heerst en waarvan aan ons aller bedorven 
inzicht slechts een zeer beperkte kennis toevalt. Boven ons aller hoofd 
bewaart deze wereldorde een majesteitelijk zwijgen, zich automatisch 
wrekend als zij door wie ook geschonden wordt. De christen zal trachten, 
bij het licht der Woordopenbaring zich een inzicht ter gehoorzaamheid 
te verwerven. De ongelovige zal kennis trachten te verkrijgen in zijn eigen 
belang, doch niet dan nadat hij de wet van zijn afgodische religie over den 
kosmos heeft afgekondigd. Nochtans ondergaat hij tot op belangrijke 
hoogte den goddelijken dwang, waardoor hij uit nood moet volgen. Hier
uit vloeit voort, dat ter bereiking van onderscheidene noodzakelijke doel
stellingen ook in de politiek christenen en niet-christenen kunnen samen
gaan, waarbij niet van te voren valt uit te maken, hoe en wanneer dit 
mogelijk en dikwijls vereist is. . 

In verband hiermee dienen wij een scherp onderscheid te maken tussen 
de christelijke politieke fractie in het parlement en de christelijke politieke 
partij onder de kiezers. De fractie zal, uitgaande van haar eigen begin
selen, onder de zojuist geschetste situatie telkenmale hebben uit te maken, 
in hoeverre zij met anderen moet· medewerken of hun tegenstand moet 
bieden. Het desbetreffend besluit kan een meer permanent dan wel een 
accidenteel karakter dragen (regeringspartij of oppositie, voor of tegen 
stemmen enz.). De partij kan zich weliswaar van deze situaties niet los
maken, maar haar taak is een principieel andere. 

De christelijke politieke partij is een geloofsorganisatie, gegrond in 
de macht ener gemeenschappelijke overtuiging omtrent hetgeen Gods 
openbaring eist met betrekking tot de staatstaak. In het begin van deze 
bijdrage vestigden wij er de aandacht op, dat er in een land voor de 
christelijke politieke partij eerst plaats komt, wanneer het leven een alge
hele opleving gaat vertonen van den christelijken strijd. Zulk een univer
sele activering komt in eerster instantie ter verantwoordelijkheid van de 
kerk. Waar de kerk ingezonken is en wereldse (naar het totalitaire neigende) 
tendenties vertoont, waar der mensen hoogste belangstelling op verbete
ring hunner "oeconomische" omstandigheden is gericht, is er voor een 
christelijke politieke partij geen plaats. Wie zou menen, met haar organi
satie een aanvang te kunnen maken zonder eerst de kerk te hebben opge
wekt tot prediking van een waaraèhtig levend Evangelie, spant de paarden 
achter den wagen. 

Het is echter onmogelijk, dat degenen die zulke levende boodschap heb
ben vernomen, niet aan het werk zouden gaan om onder alle andere 
levensgebieden ook dat der politiek te onderwerpen aan den Christus. 
Zij zullen dit 'werk tenslotte niet anders kunnen verrichten dan door zich 
te organiseren in eigen christelijke partijen. Immers is het eerste vereiste 
tot het voeren van strijd de vorming van macht, d. w. z. invloed van be
ginselen. De fout van de "doorbraak" in dit opzicht was, dat zij ten aan
zien van den invloed der christelijke beginselen aan deze wet meende te 
kunnen ontkomen. Dit is echter onmogelijk gebleken. Slechts verplaatsing 
is opgetreden en wel naar christelijke groeperingen binnen andere partijen, 
welke daar echter door versplintering machteloos zijn. 
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Het program der christelijke politieke partij zal dan ook een belang- . 
rijk element aan belijdenis inhouden. Niet zo, dat de partij delen van de 
kerkelijke belijdenis zou herhalen, los van haar overige eisen ten aanzien 
van den staat. Integendeel: in de specifieke staat.saangelegenheden laat zij 
het bevel der Heilige Schrift spreken op geheel eigen wijze. Om een 
voorbeeld te noemen: wanneer - gelijk heden ten dage - de bemoeiing 
van den staat met het dusgenaamd sociaal-oeconomisch leven actueel is, 
dan zal de christelijke politieke partij er niet aan kunnen ontkomen, een 
duidelijke belijdenis te stellen aangaande het in de praktijk principieel 
zich aandienende punt. Laat zij vandaag na, duidelijk positie te kiezen 
tegen de particularistiscne overheersingstendenzen van het westers socia
lisme, dan kan geen piëteitsvolle zinswending haar het recht op het attri
buut "christelijk" verschaffen. Dat zij in het program met een enkele aan
duiding dient te volstaan en verder haar leden daarin zullen moeten wor
den onderwezen, doet vanzelfsprekend niet ter zake. Wel is het van 
belang, de politieke belijdenis aan te passen aan de historische ontwikke
ling van het staatsleven, daar zij anders sterft. Aan bovengenoemd voor
beeld moge dit duidelijk zijn. 

In tegenstelling tot hetgeen de tactiek van de partijfractie in het parle
ment uitmaakt, komt de factor van het z.g.n. praktisch bereikbare in de 
formulering van het partijprogram eerst in de tweede plaats. Men zal 
dezen factor niet geheel kunnen veronachtzamen, daar men anders bij 
voor- en tegenstander verwachtingen zou wekken die met de werkelijk
heid geen enkel verband houden. Zo is het in onzen tijd ongerijmd, een 
partijprogram af te stemmen op directe bereikbaarheid van wat wij een 
christelijken staat zouden noemen, d. w. z. zulk een die in allen dele aan 
den eis Gods voor het staatsleven voldoet. Dit heeft de bittere ervaring 
van den schoolstrijd te onzent wel geleerd. Het moet echter. onverkort 
gericht zijn op het voeren van den .strijd zelf voor deze goddelijke orde
ning, zonder de onbereikbaarheid der uitkomst in rekening te stellen; 
zulks toch zou in strijd zijn met den primairen ei~ van het geloof. Juist 
daarom zal de partij zowel in haar beginselprogram als anderszins onder
scheid maken tussen hetgeen zij het volk als algemene roeping voor ogen 
meent te moeten houden en datgene wat zij onder de v~houdingen van 
plaats en tijd meent te moeten bevorderen. De bijbel op de volksschool is 
heden geen desideratum der antirevolutionaire partij. Dit zou het geval 
zijn, zodra de openbare school als zodanig zou zijn gechristianiseerd, het
geen weer eerst in een christelijk volk mogelijk zou zijn. 

"Christelijk" volk; noodzakelijkheid der "geestelijke" machtsvorming. 
Zo worden wij vanzelf gebrach~ tot het uiterst gewichtig complex van 

vragen, vervat in de trits: christelijk volk, christelijke staat, christelijke 
overheid. 

In het voorafgaande hopen wij genoegzaam duidelijk te hebben ge
mac1.kt, dat wij met den term "christelijk" bedoelen: overeenkomstig de 
in Christus in stand gehouden ordening Gods, en wel in principiële anti
these tegenover al hetgeen uit den afval is. 

Reeds terloops spraken wij in ander verband over het begrip "macht", 
meer in het bijzonder over wapenrnacht, macht van rechtsbeginselen en 
van geloofsovertuiging. Sprekend over "christelijk" volk hebben wij een 
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volk op het oog, dat onder de macht staat der christelijke geloofsovertui
ging. Nu is een volk nooit buiten een staat georganiseerd als volk. Heb
ben wij dus in waarheid met een christelijk volk te doen, dan zal het :zijn 
geloofsovertuiging niet in de laatste plaats tot algehele gelding brengen 
op het terrein van het staatsleven. Een christelijk volk kan tekort schieten 
in het voeren van christelijke politiek, doch omgekeerd is het onmogelijk, 
een christelijken staat te verwerkelijken, indien het staatsvolk niet christe
lijk is. Dit vloeit onmiddellijk voort uit de gesteldheid van den modernen 
staat, zoals wij die, o. m. onder aanhaling van de gedachten van den cal
vinistischen staatsleraar JOHANNES ALTHUSIUS, beschreven bij -de behande
ling van de christelijke idee der democratie. Alzo: een christelijke staat, 
d.i. een christelijk volk onder een christelijke overheid in den waren 
zin des woords, is alleen bestaanbaar bij een integrale overwinning der 
christelijk-staatkundige beginselen in den geest van dat volk. 

Hier ligt het belang van den partijenstrijd in het volk. Maar hier wordt 
het ook duidelijk, dat het behalen van een tijdelijke stemmenmeerderheid 
door een combinatie van christelijke partijen ons geen christelijken staat, ' 
en het op grond daarvan optreden van een kabinet van christenmannen 
ons geen christelijke overheid brengt. 

Dit hebben al degenen te bedenken, die tijdelijke organisatorische be
schikking over de bediening der wapenmacht in een democratie zouden 
willen aanwenden tot een totalitaire gewelddadige doorvoering van mis
schien op zichzelf juiste christelijke verlangens. Het volk zou niet zijn ge
christianiseerd en de zevenvoudige weerslag zou niet uitblijven. Tenzij 
men naar een christelijke dictatuur wilde grijpen, hetgeen ons in strijd 
brengt met de door God aan het gehele volk opgelegde verantwoordelijk
heid. Tegen dergelijke idee spreekt het "er is geschied" zijn duidelijke 
en aan de wet geconformeerde taa1. 

Christelijke politiek "slechts" getuigenis. 
Wat onze idee van den staat overeenkomstig Gods ordening op het ont

wikkelingspeil van onzen tijd inhoudt, hopen wij in het algemeen nu vol
doende te hebben uiteengezet. Hij zal de volmaakte rechtsstaat zijn in 
publieke bediening van het algemeen welzijn onder volledige in-rekening
stelling van de juridische souvereiniteit in eigen kring. Daarin straalt 
hij af de geduchte majesteit van den Verlosser, Die de Wet heeft vol
bracht en deswege met alle macht is bekleed. Het christelijke volk zal 
van zijn overheid de openbare belijdenis van Christus' glorie en statelijke 
heerschappij verlangen en er tegen waken, dat deze niet mef oud-Israëlie
tische theocratie of kerkelijke heerschappij worde verward. De cl,tristelijke 
partij in het niet-christelijke volk zal met nuchteren zin onafgebrOKen 
de worsteling voortzetten voor de enige overwinning harer beginselen, die 
een overwinning heten mag, namelijk in de harten harer landgenoten. Zij 
weet intussen, dat zij dit alleen zal vermogen, indien de kerk zelf haar 
evangelische roeping verslaat. 

Zij weet voorts, dat zij den strijd niet onder eschatologisch gezichtspunt 
kan voeren, alsof zij daarmee de daadwerkelijke overwinning van het 
Koninkrijk Gods in deze wereld zou kunnen bevorderen. Deze overwin
ning is er geen van mensen. Zij is die van den eeuwigen Overwinnaar 
Zelf. In uiterste gehoorzaamheid spant de christen al zijn krachten in ter 



bereiking van het uiterste in kennis en volvoering der goddelijke wet voor 
het staatsleven hier en nu, gelijk hij zulks doet op alle andere levenster
reinen, met geen andere bedoeling dan om te zijn een getrouw getuige 
van Hem, van Wiens lichaam hij zich één der leden weet. 

* 
MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR I) 

DOOR 

PROF. DR T. P. VAN DER KOOY 

Het bestaan van een innig verband tussen maatschappij en cultuur is 
aanstonds duidelijk voor wie met mij onder "maatschappij" verstaat het 
economisch leven der bevolking van een territoriaal cultuurgebied. Aard 
en wezen van bedoeld verband kunnen echter eerst worden bevroed, wan
neer men zich een duidelijke voorstelling heeft gemaakt van wat onder 
"cultuur" dient te worden verstaan. Overeenstemming bestaat er over, 
dat het woord cultuur allereerst van toepassing is op het bebouwen van 
de grond met gewassen; daarna ook duidt het aan een massa van op een 
geschikte voedingsbodem aangekweekte bacteriën van een bepaalde soort. 
Dit zijn de concrete betekenissen van het woord, waarom het ons nu niet 
te doen is. 

Daarnaast heeft "cultuur" echter een abstracte betekenis, die niet zo 
gemakkelijk onder woorden te brengen is. Cultuur of beschaving, zo zegt 
men, beduidt veredeling des geestes, vorming des harten, verfijning der 
zeden. Bij voorkeur denkt men zich de cultuur daarbij dan als een proces 
van gestadig voortgaande geestelijke ontwikkeling van een persoon, van 
een volk of van de mensheid als geheel. Staan wij bij dit proces-karakter 
der cultuur eerst een ogenblik stil. 

Wij constateren dan, dat het negentiende-eeuwse naïeve vooruitgangs
optimisme, dat aan een welhaast automatisch verlopende ontwikkeling van 
het menselijk leven naar steeds hoger cultuurpeil scheen te geloven, plaats 
heeft moeten maken voor een meer gereserveerde houding. Twee wereld
oorlogen, waarin oude cultuurvolkeren als van de duivel bezeteJl horden 
tegenover elkaar stonden en orgiën van moordlust en vernielzucht, -van 
domheid en slechtheid vierden, waren nodig om het rechtlijnig vooruit
gangsgeloof te breken. Thans kan men herhaaldelijk symptomen van een 
uitgesproken cultuurpessimisme, van ondergangsfatalisme waarnemen. Mij 
lijkt de opvatting juist, dat deze moedeloosheid ten dele als reactie op de 
overspanning der teleurgestelde verwachtingen moet worden beschouwd. 

Liever dan de paniekstemming en het defaitisme is mij echter de hou
ding, die zoekt naar verklaring van de ziekteverschijnselen der cultuur 
en middelen beraamt" om het leed der mensheid te verzachten. Voor deze 
bezonnen houding is een meer positieve instelling vereist. Allerlei grond-

1) Dit artikel behelst de tekst van een inleiding voor een studentenbijeenkomst. 
-Door omstandigheden kon deze inleiding niet worden gehouden. 

Op uitdrukkelijk verzoek van den schrijver is de buigings-n weggelaten. 
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lilag treft men aan voor zulk een instelling. Daar is een onberedeneerd 
geloof in de toekomst, ondanks alle onheilspellende voortekenen. Daar is 
een blind vertrouwen in regeneratieve krachten, die in de mens zouden 
wonen. Daar is een hopen op een wentelgang in de historie, die het rad 
der fortuin zou doen omkeren zodra het dieptepunt zou zijn gepasseerd. 
Daar is een koppig volhouden, een wilskrachtige vastbeslotenheid, bereid 
op iedere uitdaging in te gaan. Daar is ook roepingsbesef, dat, blind in 
de uitkomst, tot simpele plichtsbetrachting noopt, hoe donker ook het 
perspectief moge wezen. 

Er is dus allerlei cultuurhouding en cultuurstemming mogelijk: een 
verscheidenheid die vooral aan het licht treedt in tijden van cultuurstag
natie en cultuurcrisis. In zulke tijden houdt men zich namelijk meer op
zettelijk met de cultuurverschijnselen bezig dan in tijden van vooruitgang 
en bloei. In baisse- en depressiejaren der cultuur heeft men de neiging 
vooral te letten op de schaduwzijden der cultuurontwikkeling, die dan 
trouwens overheersen; de lichtzijden worden gemakkelijk over het hoofd 
gezien. In perioden van cultuurhausse en -expansie daarentegen vergeet 
men licht de schaduwplekken: in de roes van wat men als vooruitgang be
schouwt, loopt men luchthartig heen over "de donkere afgrond er onder", 
totdat de voosheid van het verziekte leven niet langer weg te praten is. 
Hieruit volgt, dat het van groot belang is, zo nauwkeurig mogelijk te 
weten, wat nu eigenlijk cultuur is en welke eigenschappen zij bezit. Deze 
wetenschap zal ons immers zo mogelijk in staat moeten stellen, een eigen 
standpunt tegenover de cultuurontwikkeling in te nemen, dat niet door 
de cultuurphase, of anders gezegd: door de tijdgeest, is beïnvloed. 

Uit hetgeen ik tot dusver gezegd heb, kan ten aanzien van de cultuur 
worden geconcludeerd, dat zij een machtig geestelijk proces is, dat met 
oe ontwikkeling van het menselijk leven in een nauw verband staat. Het 
cultuurproces spreekt van vooruitgang en achteruitg~ng, van leed en 
strijd, van angst en geloof. Dit alles zegt nog niets over het wezen van dat 
geheimzinnige proces. Ik noemde u evenwel zo juist ook een populaire 
opvatting van wat de inhoud der cultuur zou zijn: veredeling des geestes, 
vorming des harten, verfijning der zeden. Toegepast op het persoonlijk 
leven zou dit, naar mij dunkt, betekenen een· ontwikkeling der persoon
lijkheid, gekenmerkt door evenwichtige ontplooiing der gaven van hoofd 
en hart, zoals verstandelijk inzicht, verbeeldingskracht, intuïtie. Toege
past op het leven der mensheid zou cultuur volgens deze visie inhouden 
ontwikkeling en verbreiding van wetenschap en kunst, welke ontwikkeling 
en verbreiding dan gepaard zouden moeten gaan met verfijning der zeden 
- d. w. z. voortdurende verbetering van de levensgewoonten, voorname
lijk in de omgangsvormen tussen de mensen -, wil van waarachtige 
cultuur sprake zijn. Wetenschap, kunst en samenleving zouden de speciale 
terreinen der cultuur zijn: cultuur zou zijn het vooruitbrengen van het 
menselijk leven op deze drie terreinen. De overige terreinen van het leven, 
met name het economische en he~ rechtsleven, techniek en organisatie, 
zouden wel een belangrijke invloed van de cultuur ondergaan, wellicht ook 
op haar terugwerken, doch zelf niet tot de cultuur behoren. 

Laat ik maar direct zeggen, dat deze visie op de cultuur mij niet kan 
bekoren. Zij maakt een dwarsdoorsnede door het leven, die naar mijn 
mening zowel het begrijpen der cultuur als het verstaan van het leven 



MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR 805 

zelf bemoeilijkt. Ik schaar mij liever aan de zijde van hen, die onder 
cultuur verstaan een aspect van het volle leven, een opzicht waaronder 
men het leven beschouwen kan, niet een sector er uit. Zeker, de ontplooi
ing der persoonlijkheid, het vooruitbrengen van wetenschap en kunst, de 
verheffing der samenleving, deze alle zijn belangrijke cultuurprestaties. 
Doch niet minder is dit het geval met de opvoering van techniek, orga
nisatie, welvaart en rechtszekerheid, om slechts deze te. noemen. Het is 
niet zo, dat de persobnlijkheidscultuur - de verantwoorde zprg voor de 
ontwikkeling van eigen verstands- en gevoelsleven - van grotere waarde 
zou zijn voor de beoefening van wetenschap en kunst dan voor de ver
mindering van het welvaartstekort of voor de handhaving der rechtsorde. 
Evenmin kan men volhouden, dat wetenschappelijke of artistieke presta
ties als "soort" in cultureel opzicht hoger staan dan economische of juri
dische. Of een prestatie cultureel relevant is, hangt niet af van de "soort" 
der prestatie, doch van de "kwaliteit", als ik het zo mag zeggen. 

Welke "kwaliteit" stempelt dan een menselijke prestatie tot cultuur? 
Welk aspect van het menselijk leven of handelen bepaalt de zin der 
cultuur? Om deze vraag te beantwoorden, stel ik u voor ogen een mens, 
die met zijn gevoels- en denkvermogen als enkeling staat tegenover de 
natuur. De natuur omringt hem met haar majesteit en verschrikking, met 
haar geheimen en gevaren; ook leeft en woelt zij binnen in hem, want hij 
is uit de aarde. Maar ook de eeuw ligt in zijn hart, want hij heeft besef 
van goed en kwaad, waarheid en leugen, schoonheid en afzichtelijkheid, 
rechtvaardigheid en onbillijkheid, doelmatigheid en verspilling. De een
zame mens staat allereerst voor de noodzaak zijn leven in stand te houden, 
voorts ook voelt hij zich getrokken door zijn idealen van waarheid, goed
heid, schoonheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid. Hij blijft dus niet 
steken in overlegging en meditatie, doch aan zijn gevoelen en denken paart 
zich zijn willen: hij gaat over tot de daad. Dit is de geboortestonde 
der cultuur. 

De cultuur is namelijk allereerst gekenmerkt door het streven van de 
mens tot ontkoming aan de banden der natuur, een streven dus tot be
heersing van de natuurkrachten die in hem wonen en hem aan alle kant 
omringen. Vervolgens echter ook door de omstandigheid, dat dit mense
lijk streven gericht is op de verwerkelijking van idealen, m. a. w. dat de 
mens zijn leven wil opvoeren tot hoger plan. Hij voorziet niet slechts 
in de nood van het ogenblik, doch denkt vooruit; hij heeft een plan, een 
visioen van de weg die hij zal gaan. 

Oneindig rijker wordt nu echter nog het cultuurbegrip, wanneer wij de 
mens niet langer zien in de eenzaamheid, doch in de gemeenschap. De 
enkeling staat in de samenleving. Naast het Ik treedt het Wij. Persoon
lijkheidscultuur blijft nodig, doch er is ook sociale of gemeenschapscultuur. 
De bevolking van een cultuurgebied voert de strijd tegen de natuur ook 
gemeenschappelijk, kent ook gemeenschappelijke idealen. Tot veel groter 
hoogte stijgt nu de mogelijkheid van beheersing der natuurkrachten en tot 
ver:wezenlijking van cultuuridealen. Samenleving veronderstelt cultuur, 
want zonder cultuur zou de mens weerloos staan tegenover de onverbidde
lijke natuur. Doch samenleving geeft aan de cultuur ook een machtige 
impuls, immers de enkeling staat dikwijls radeloos tegenover natuur
krachten, die in vereende samenwerking te temmen zijn. 
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In en door de samenleving treedt de cultuur aan de dag als een massaal 
proces, dat de geschiedenis vult en het leven van alle dag een bepaalde stijl 
geeft, een zeker merk opdrukt. Immers, in de loop der historie speelt de 
ontwikkeling der cultuur zich af. Aan de ene kant verandert in de histo
rische tijd de strategische positie van de mensheid ten opzichte van de 
natuur: men kan spreken van een toenemende onderwerping van de 
natuurkrachten aan de collectieve wil van de mens, voornamelijk door de 
vooruitgang van techniek en organisatie, cultuurprestaties bij uitstek. Aan 
de andere kant verandert ook in de loop der tijden de inhoud van het 
menselijk cultuurideaal : nimmer bevredigd jaagt de mensheid voort van 
het ene vurig begeerde idool naar het andere. De wisseling van idealen en 
idolen geeft aan de cultuurontwikkeling dat onbeheerste grillige verloop, 
gekenmerkt door gewaande vooruitgang, onverwachte wending, ineen
storting, chaos, en dan weer het zoeken van een leidraad om de weg naar 
omhoog terug te vinden. De cultuurphase, waarin het heden valt, bepaalt 
in, sterke mate ons lot en onz~ taak. 

En dit mag dan ook mijn verdediging en verontschuldiging zijn wan
neer men mij zou vragen, op grond van welke bevoegdheid ik als econoom 
mij een oordeel aanmatig over het wezen der cultuur. Wanneer de cultuur
phase waarin wij verkeren, van zo groot gewicht is voor al ons doen en 
laten, kunnen wij niet van haar abstraheren bij de beoefening van de 
wetenschap der economie. Dan is het van de hoogste urgentie, de maat
schappij te confronteren met de cultuur. Hoewel ik geen cultuurfilosoof 
of cultuursocioloog ben, meen ik dus als econoom toch verplicht te zijn 
mij een inzicht, hoe gebrekkig en schetsmatig ook, in de cultuur te ver
schaffen. 

Bezien wij thans summierlijk, wat de maatschappij, het economisch 
leven der bevolking van een territoriaal cultuurgebied, inhoudt. Allereerst 
zij er op gewezen, dat, zoals de samenleving cultuur veronderstelt, de 
maatschappij gefundeerd is in de samenleving. Het economisch leven der 
mensheid is sociaal geaard. Kan men zich persoonlijkheidscultuur denken 
lo~ van de gemeenschapscultuur, nauwelijks laat zich dit denkexperiment 
beproeven ten aanzien van het economisch leven: het individueel econo
misch handelen speelt zich altijd en overal af in maatschappelijk verband. 

De inzet van het economisch handelen is het streven tot vermindering 
'van het z.g. welvaartstekort, voortspruitend uit de spanning tussen 

schaarse middelen enerzijds, de aanwezigheid van velerlei te bevredigen 
behoeften anderzijds. De relatieve schaarste dwingt tot doelmatige beste
ding· der middelen, onder rangschikking der doeleinden naar de mate van 
urgentie, zodat met de beschikbare middelen een zo groot mogelijke be
hoeftenbevrediging wordt bereikten het welvaartstekort zo klein mogelijk 
gehouden. De economische beslissing wordt gekenmerkt door gehoorzaam
heid aan het economisch principe: dat van de maximale bevrediging, ge
geven de schaarse middelen. In het maatschappelijk verband werkt het 
economisch principe zich bij de beschikking over schaarse productiefac
toren ten behoeve van de productie van verbruiksgoederen en bij de con
sumptie der ~indproducten uit door middel van de prijsvorming. 

Het is verleidelijk, ons dit economisch proces nu zo voor te stellen, dat 
het zich in een soort luchtledig afspeelt. De werkin,g van het economisch 
principe zou, bij deze opvatting, leiden tot de vaststelling van prijzen en 
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andere economische grootheden, waardoor het economisch proces geheel 
zou zijn bepaald. De samenleving en de cultuur zouden zich moeten voegen 
naar de uitkomst van het autonome economische proces, waarmee dan de 
grootst mogelijke "welvaart" zou zijn bereikt. Deze stelling zou wellicht 
juist zijn, wanneer bij het consumptie- en productieproces nooit andere 
dan op geld waardeerbare schaarse middelen werden opgeofferd, én wan
neer bij de afweging der doeleinden steeds rekening werd gehouden met 
de eisen, die het leven in al zijn aspecten aan de mensheid stelt. Aan geen 
van beide voorwaarden is evenwel voldaan. Geïsoleerde beschouwing van 
economische activiteit kan gemakkelijk leiden tot economische hyper
trophie, tot onduldbare dictatuur van het economisch principe, tot ver
woesting van het leven. Ik heb hier met een enkele toets het maatschappe
lijk stelsel getekend, dat men "kapitalisme" pleegt te noemen. Dit maat
schappelijk stelsel berust op losmaking van het economische uit het 
levensverband, een "tour de force", die mogelijk was door het geld
gebruik. Op geld waardeerbare resultaten werden blindelings vergeleken 
met op geld waardeerbare offers en het kapitaal werd automatisch daar 
aangewend, waar de geldwinst het hoogst bleek. 

De funeste gevolgen van dit systeem traden in de wereld van het Westen 
langzamerhand - doch rijkelijk laat - aan het licht. Het is te begrijpen, 
dat allereerst de samenleving werd aangetast, immers de maatschappij -
die op sociale grondslag dient te rusten - woelt deze om, zodra zij zich 
emancipeert, en alleen naar eigen wetten gaat luisteren. Dit proces van 
sociale verschuiving, dat zich in West-Europa in een tijdsbestek van 500 
jaren afspeelde, kan worden getypeerd als een overgang van standenhiër
archie naar klassenautarchie. In het feudale tijdperk was de samenleving 
opgebouwd volgens de onderscheiding tussen een regerende stand, een 
geestelijke stand, een boerenstand en een ambachtsstand. Ik wil op het 
ogenblik niet de balans van voor- en nadelen van deze structuur opmaken, 
doch ik wijs er op, dat het economisch criterium op de achtergrond bleef. 
De kapitalistische ondernemer, aanvankelijk alleen werkzaam in de brand
punten van de wereldhandel, veroorzaakte nu een geleidelijke omwenteling 
in industrie, landbouw en verkeerswezen en wiste daarmee het traditionele 
patroon der samenleving uit. De zelfstandige ambachtsman werd uit het 
grootste deel van het productieproces verdrongen, de boer afhankelijk! ge
maakt van de grillen der markt, de plattelandsbevolking naar de stad 
toegezogen, een talrijke klasse van loonarbeiders en proletariërs gevormd 
uit de sociaal ontwortelden. 

Nu moet ik toegeven, dat hand in hand met het kapitalisme een andere 
kracht werkzaam was om de samenleving uit haar voegen te lichten. Deze 
is echter zo nauw aan gene verwant, dat sommigen zich afvragen, of het 
kapitalisme door het rationalisme, dan wel het rationalisme door het kapi
talisme is verwekt en bevorderd. Zoveel is zeker, dat beiden tot eenzelfde 
religieuze wortel zijn terug te voeren: die van het verlaten der christelijke 
normen, hetzij alleen in de levenspractijk, hetzij ook in de levensleer. De 
ontkerstening werd gedragen door een wereldlijk intellectuelendom, dat 
eerst de geestelijke, later ook de regerende stand uit zijn leidende positie 
verdrong, een rationalistisch individualisme in staat en maatschappij de 
boventoon deed voeren en daarmee het christelijk normbesef ondermijnde. 
Resultaat van een en ander was een samenleving, gescheiden naar maat-
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schappelijke klassen en naar trap van intellectuele ontwikkeling: de prole
tarische groep van de ongeschoolde en losse werklieden, de groep van de 
geoefende en geschoolde arbeiders, de z.g. oude middenstand, de semi
intellectuele middenklasse, de ondernemers en de intellectuelen. 

Waarin schuilt nu de sociale nood van de moderne samenleving? Waar
om is de nieuwe geleding niet even goed of even slecht als de oude? Ik 
geloof, dat men het verschil in de eerste plaats moet zoeken in de sociale 
zekerheid, d. w. z. het geborgen zijn in de gemeenschap, het vertrouwen 
in het gezag der leiding. Deze veiligheid ontbreekt in de kapitalistische 
maatschappij, die de samenleving eerst heeft vergruizeld en daarna het 
gruis op hopen geveegd. Het gemeenschapskarakter, en daarmee ook het 
gezagselement, zijn aan de samenleving ontroofd. Een klasse is geen echte 
gemeenschap, slechts lotsverbondenheid. Bovendien voelt de moderne mens 
zich voortdurend bedreigd door het gevaar van daling op de maatschappe
lijke ladder. Hij die stijgt, voelt de vervreemding van het vertrouwde 
milieû als een gemis. Tenslotte is de atmosfeer in de samenleving verkild. 
De mens is een nummer geworden, een bordpapieren kaart in een karto
theek. De relaties tussen de mensen zijn verzakelijkt; zij hebben het 
persoonlijk karakter verloren. De oorzaak van al deze ellende is het teloor
gaan van het gemeenschappelijk normbesef en van het daarop berustend 
vertrouwen in de leiding. 

Heel dit proces van atomisering en massificering is reeds vaak beschre
ven, en beter dan ik als niet-socioloog zou kunnen doen. Toch meende ik 
dit sprekend voorbeeld van inwerking der maatschappij op de samenleving 
hier te moeten aanhalen. Ik moet immers mijn visie geven op de ver
houding tussen maatschappij en cultuur en wij hebben gezien, dat de 
cultuur zich op haar rijkst ontplooit in de samenleving. Verwoesting der 
samenleving laat derhalve de cultuur niet ongemoeid. Vandaar ook, dat 
zich .de laatste tijd alom een streven openbaart tot bewaring en versterking 
van de samenleving. De sociale wetgeving moet mede in dit licht worden 
beschouwd, evenals de economische politiek die op behoud van werkge
legenheid en levensstandaard is gericht. Ook het streven van ondernemers 
en arbeiders naar het zoeken van nieuwe vormen van samenwerking en 
contact binnen en buiten de bedrijfsgemeenschap wijst in deze richting. 
Op al deze en andere manieren zoekt men het degeneratieproces der samen
leving af te stuwen en daarmede de cultuurcrisis te bestrijden. 

Het zou echter al te simplistisch zijn, wanneer men het economische als 
de vergiftigde bron beschouwde, die de samenleving en via deze de cultuur 
ten ondergang doemde. Het is van groot belang de onderlinge verhouding 
tussen deze drie levenssferen goed te zien. De samenleving is niet het slag
veld, waar cultuur en economie elkaar bevechten: de cultuur zou dan 
worstelen om het volk naar hoger beschavingspeil te heffen en de kille 
maatschappij zou het noodlot zijn, dat dit verheven werk tot een Sisyphus-
ar.beid maakt. Deze visie begaat de fout, dat zij het economische op zich
zelf stelt, buiten de beademing der cultuur, en laatstgenoemde buiten de 
corrigerende kritiek van het economisch principe. Het is ook niet zo, dat 
er een krachtmeting, een soort touwtrekken plaats vindt tussen maat-
schappij en samenleving, waarbij een compromis gezocht wordt tussen de I 
sociale en de economische "belangen" der mensheid, welk resultaat dan 1 
voor de culturele opbouw als gegeven zou moeten dienen. 1 
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Alvorens wij ons in gissingen gaan verdiepen, is het wellicht geraden, 
ons nog eenmaal de kern van het cultureel aspect van het menselijk han
delen in herinnering te brengen. Cultuur, zo zagen wij, is het beheersen 
van natuurkrachten - ook die in de mensheid zelf wonen - ten behoeve 
van de verwerkelijking van gekoesterde idealen. Cultuur is dus allereerst 
een visie op het doel van het cultuurstreven. Zij is een visioen van de 
weg die de mens wil gaan om het leven op te voeren tot hoger plan. Zij 
is als het ware het grondplan, dat de mens zich uitstippelt voor het leven. 
Is het patroon van het leven niet in overeenstemming met dit grondplan, 
dan moet één van beide veranderd worden. Of, als er wel overeenstemming 
is en het grondplan verandert, dan moet het patroon van het leven daarbij 
aangepast worden. De cultuur heeft dus een centrale functie in het leven, 
immers zij kiest de richting waarin het gestuwd zal worden. 

Ik wees er reeds eerder op, dat de inhoud van het menselijk cultuur
ideaal in de loop der tijden voortdurend verandert. De mensheid wisselt 
vaak van idealen en van idolen, zo merkte ik op, en de cultuurontwikke
ling krijgt daardoor een onbeheerst en grillig verloop. Het grondplan ver
andert herhaaldelijk. Het cultuurstreven is als het ware een afmattende 
jacht óp het gulden vlies, dat ons, mensen, wenkt doch zich nimmer laat 
grijpen. Het cultuurideaal is als een vlinder, die in het zonlicht dartelt en 
waarvan de kleuren steeds vervloeien. Laat ik echter nog een ander beeld 
kiezen, dat op een andere belangrijke hoedanigheid der cultuur de aan
dacht vestigt, 

Want het proces van beheersing van natuurkrachten is niet als een 
fladderende vlinder, die geen spoor achterlaat. Integendeel: de cultuur is, 
ondanks alle grilligheid in haar voortgang en actie, zeer reëel· Zij geeft aan 
het leven een bepaalde vorm. Ik vergelijk haar dan ook met het bouwen 
van een kathedraal. Honderden jaren lang zwoegt de mensheid daaraan 
voort. Vele soorten materiaal worden aangesleept en samengevoegd. De 
ene generatie lost de andere af. Elke generatie brengt haar eigen bouw
meesters en kunstenaars voort, die arbeiden aan de conceptie van het zich 
voortdurend veranderende bouwplan. In de vormen van het oprijzende ge
bouw herkennen wij de opeenvolgende stijlen: klassiek, romaans, gothiek, 
barok, romantiek, modem. Cultuur is de visie op het in de naaste toe
komst te verrkhten werk, welke visie zieh uitkristalliseert in de wordende 
stijl. Maar cultuur is ook de duizendvoudige rijkdom van vormen, welke 
als resultaat van de cultuurarbeid ontstaat. Daarbij is een belangrijke wet, 
dat het resultaat van vroegere cultuurarbeid, de overgeërfde cultuutorde, 
tot op zekere hoogte de toekomstige cultuurontwikkeling bepaalt. Het 
grillige, vlinderachtige van de cultuur wordt ingeperkt door het in vele 
opzichten onherroepelijke van vroeger genomen beslissingen, door het vol
dongen feit. Zo gaat van de resultaten van vroeger wetenschappelijk onder
zoek soms een suggestieve kracht uit, die eeuwenlang de vooruitgang der 
wetenschap belemmert. De cultuur is een zonderling mengsel van onbe
heerstheid, ongebondenheid en bewegelijkheid enerzijds, van starheid, be
paaldheid en dwang anderzijds. 

Lot en taak is de cultuur. De techniek schept steeds nieuwe mogelijk
heden van vorming van physisch materiaal: de meest gedurfde fantasie 
kan haar ongebreidelde ontwikkeling niet bijhouden. Maar de techniek 
legt ook het gegeven materiaal vast in een enorme massa voorwerpen, 
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waaruit het slechts in beperkte mate is terug te winnen. Organisatie rang
schikt mensen en dingen op een wijze, die de vormingsarbeid op allerlei 
gebied van sociale cultuur een feilloze trefzekerheid verschaft, maar zij 
verstart ook tot bureaucratie en ketent de mensen in slavernij. De sociale, 
de economische en de rechtsorde vertonen vaak de kenmerken van. een 
door sleur aangetaste organisatie en zij worden dan een knellend juk. 

Ik geloof, dat de eigenschap, die aan de cultuur een onherroepelijke, een 
fatale trek geeft, in bepaalde opzichten zeer is toegespitst ten gevolge van 
het proces van verwoesting der samenleving door de maatschappij, dat ik 
eerder schetste. Het kapitalisme, dat een karikatuur van het economisch 
principe, namelijk het ongebonden winstprincipe, het principe van maxi
male kapitaalsrendabiliteit, op het mensenleven heeft losgelaten, heeft daar
mede, gelijk wij zagen, de samenleving uit haar voegen gelicht. Aan grote 
groepen der bevolking heeft dit maatschappelijk stelsel het gezicht op het 
cultuurideaal, het vertrouwen in de leiding, ja zelfs het besef van roeping, 
d. w .. z. van het bestaan van levensnormen, ontroofd. Techniek en organi
satie waren de outillage, waarvan het losgeslagen economisch principe zich 
bediende, en het heeft die outillage tot een zo hoge graad van efficiency 
opgevoerd, dat de veredelende werking van de arbeid op de persoonlijk
heid, met name voor een groot deel van de uitvoerende arbeid, verloren 
ging. Ook de leidende arbeid onderging ten dele dit lot: hele en halve 
intellectuelen zagen hun blik verengd door hun specialistische taak. -Het 
probleem van de massavorming, dat de samenleving in al haar leden heeft 
aangetast, bezorgt de mensheid angstige dagdromen van opstand van bar
baren, uit eigen schoot voortgekomen. Dit is het noodlot der huidige cul
tuur, dat onafwendbaar schijnt. 

Toch moet men de graad van resistentie der cultuurvormen tegen de 
doorwerking van nieuwe cultuuridealen niet overdrijven. Kunstenaars, 
profeten en geleerden, die eenzaamheid en versmading durven te trotseren, 
kunnen idealen van schoonheid, goedheid, waarheid en gerechtigheid nieuw 
leven inblazen. De organisatie van samenleving, maatschappij en rechts
leven kan belangrijk vooruitgaan: niet altijd behoeft de politiek, d. i. de 
menselijke'strijd om sociaal-culturele beslissingen, machteloos te staan. En 
tenslotte kunnen zwaarden tot sikkels worden omgesmeed (en omgekeerd, 
als dat nodig is). Een defaitistische houding is niet te verontschuldigen, 
noch wanneer z.ij zich manifesteert als een poging tot ontvluchting der ten 
dode opgeschreven wereld, noch wanneer zij zich beroept op nog waarde
volle elemetiten der traditie ter verontschuldiging van een gezapig-conser-
vatieve en zelfvoldane rust. . • 

Stellig zijn techniek en organisatie, behalve middelen van het menselijk 
cultuurstreven naar een betere toekomst, ook bindmiddelen van de over
geleverde cultuurorde, waarin alle misstappen en pertinente boosheden 
van het verleden zijn vastgelegd. Techniek en organisatie kunnen gevaar- • 
lijk worden, als de mens zijn idealen versjachert voor zaken die op geld t 
waardeerbaar zijn, en het economisch principe, gedenatureerd tot geldelijk 
winststreven, de opperheerschappij verschaft in het leven. Het gevaar r 
schllilt d:m echter niet in de techniek en de organisatie zelf. Zij doen, als ~ 
de slaaf van HIPPOCRATES' leerling, in alle eenvoud hun plicht. Het gevaar , 
schuilt bij de leerling zelf, die de les van de meester niet goed leerde en 
het verlossende woord vergat. De slaaf is maar een stok met een jas, een r. 
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machine met een planningbord. De mens heeft deze uitgevonden om te 
kunnen beantwoorden aan zijn bestemming, nl. over de natuur te heersen 
in plaats van door haar te worden beheerst. Maar hij kon zich niet meer 
bevrijden uit de ban van het kapitalistisch winststreven, en werd daarom 
zelf de slaaf van de machine en het planningbord. Aan een meester met 
gelakte hersens en een gestroomlijnde ziel onderwierp de mensheid zich, 
een meester met stalen hand doch zonder hart, wiens dorre lippen slechts 
calculaties van kosten en opbrengsten prevelen. 

Nogmaals, techniek en organisatie zijn niet zelf een gevaar. Zij zijn een 
zegen. Zij kunnen de mens helpen waarlijk mens te zijn, meester over de 
natuur. Maar zij luisteren, als rechtgeaarde slaven, niet naar schone woor
den, naar bloemrijke taal, doch alleen naar bevelen. Het alles overstem
mende bevel, dat de mensheid de laatste ISO jaar heeft gegeven, is dat van 
de rendabiliteit. Van alle idealen heeft zij als hoogste gekozen het minst 
rijke en oorspronkelijke, het meest secundaire en dienende, het slechts 
corrigerende en selecterende, dat· van de economische doelmatigheid. Dit 
ideaal, hoezeer op zichzelf ook een heilige roeping, heeft zij bovendien 
besmeurd en verwrongen, gedenatureerd tot vuig materialistisch streven 
naar geldelijke winst, naar maximale beschikkingsmacht over schaarse 
goederen, die in het ruilverkeer een zeker opgeld doen. De domme specu-

. latie was, dat het leven zich daarbij in volle: rijkdom en vrijheid zou ont
plooien; immers het economische was toch een streven naar doelmatige 
besteding van middelen voor de behoeftenbevrediging ? E.n de behoeften, 
de idealen zelf, waren meta-economisch; daarover kon in de economie en 
in de economische politiek beter worden gezwegen I Vergeten werd, dat 
het commercieel principe en de er uit afgeleide economische wetten, op de 
maatschappij losgelaten, het bevel over techniek en organisatie moesten 
krijgen, m. a. w. dat het leven der cultuur werd geperst in het dwangbuis 
der commerciële efficiency en der rendabiliteit. 

Bij oppervlakkige beschouwing is het opvallend, dat er een zekere ge
lijkenis tussen cultuur en economie bestaat. Cultuur is, herhaal ik, het be
heersen van natuurkrachten - ook die in de mensheid zelf wonen - ten 
behoeve van de verwerkelijking van gekoesterde idealen. Economie is het 
doelmatig beschikken over schaarse middelen - ook het middel van de 
menselijke arbeidskracht - ten d.,ienste van een zo groot mogelijke be
hoeftenbevrediging. Ook de economie dient dus de realisatie van idealen . 

. Zij controleert deze met het oog op de doelmatige aanwending der schaarse 
middelen. Maar in de· cultuur formuleert de mens zijn idealen, stelt hij 
zich zijn taak, treedt hij handelend op, geeft hij vorm aan het leven. De 
stremmende w:erking, die daarbij van het historisch geworden kader uit
gaat - de kracht der traditie - waarborgt continuïteit, voorkomt revo
lutie, zonder dat evenwel het "fait accompli" de mens bindt: neen, zijn 

. roeping tot waarheid, schoonheid, goedheid en rechtvaardigheid blijft door
gaan, en zijn visioenen van een betere samenleving en maatschappij blijven 
komen. De culturele beslissing houdt .meer in dan een commerciële, zelfs 
meer dan een zuiver economische beslissmg. Zij is allereerst de keuze van 
de normen, de richtsnoeren, waardoor de mens zich zal laten leiden, en 
voorts de uitwerking daarvan in het materiaal van natuur en samenleving. 

Het ware dus inderdaad een simplistische voorstelling van zaken, indien 
men het economische beschouwde als de giftigè bron van alle ellende. De 

. r 
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grondfout ligt bij de cultuur, waar het grondplan voor het leven wordt 
opgemaakt. In plaats van naar de Goddelijke wet, die de harmonische 
eenheid van alle levensnormen biedt, luistert de mens naar de demonische 
uitdaging. De moederzonde is de afvallige cultuur, die de Goddelijke roe
ping in de wind slaat en eigen wegen bewandelt. De culturele beslissing 
is een strategische beslissing, zij neemt een sleutelpositie in het leven in, 
want zij is van. religieuze aard. Religieus van aard was ook de beslissing, 
waarbij de mens zijn cultuur uitleverde aan het kapitalisme, aan de geld
zucht. Het economische, de maatschappij, werd. vergiftigd, omdat ver
keerde cultuuridealen gekozen werden. De economische beslissing is 
secundair aan de culturele beslissing, de maatschappij immers veronder
stelt sociale cultuur. 

De primaire cultuurnorm is de roeping tot activiteit, tot arbeid. Wil 
van echte cultuur sprake zijn, dan moet ook gehoorzaamd worden aan 
de andere normen: aan de sociale norm, d. i. de roeping tot samenwerking, 
tot. ontplooiing van gemeenschappelijke activiteit; aan de economische 
norm, die oproept tot doelmatige activiteit; en aan de normen van ge
rechtigheid, zedelijkheid, schoonheid en waarheid. De kapitalistische· cul
tuur is geen echte cultuur, omdat zij de schablone van het streven naar 
geldelijke winst als leidraad verkoos. De stijl van de kathedraal der ge
schiedenis deed zij vervlakken tot moderne zakelijkheid. Het gulden vlies 
van het cultuurideaal werd niet hoger gesteld dan een zak met goud
stukken, een welvoorzien banksaldo. 

Ik wees er reeds eerder op, dat de voortdurende wisseling der cultuur
idealen terug te voeren is tot een proces van idoolwisseling, dat in werking 
treedt, zodra de mens de harmonische orde van Gods Wet de rug toe
keert. Het gekozen idool verliest na korter of langer tijd zijn bekoring, 
zodat een nieuw moet worden gezocht, immers zonder een centraal punt 
in zijn gevoelens en gedachten, zonder een maatstaf ter beoordeling van 
zijn doen en laten kan de mens niet leven. Zo heeft ook het idool van 
het geld zijn waarde, zijn zin, reeds grotendeels verloren. Niet om ver
meerdering van geldinkomen gaat vandaag in hoofdzaak de strijd, doch 
om erkenning van menselijke waardigheid. 

Een markante oplossing voor de impasse der kapitalistische cultuur heeft 
het socialisme gekozen. Het wil het geld onttronen, zij het met behoud 
uiteraard van zijn technische functie van rekeneenheid en betaalmiddel. In 
plaats van de markt, waar vrije prijsvorming geschiedt, regeert over de 
maatschappij het bureau, waar het economisch plan wordt opgesteld. Tech
niek en organisatie worden, onder controle van het economisch principe, 
stelselmatig opgevoerd. De winst komt aan de gemeenschap ten goede en 
de staat zorgt, dat zij besteed wordt ter verheffing van de sociale cultuur, 
de welvaart. Aan het welvaartsbegrip wordt inhoud gegeven door de staat. 
De heerschappij van het kapitalistisch winstprincipe wordt afgelost door 
de dienstbaarheid aan de bureaucratische welvaartsconceptie. 

De grote fout van deze socialistische planmatigheid is dezelfde als die 
van het kapitalistische automatisme. Collectivisme en individualisme, cen
trale leiding en vrije prijsvorming, bureau en markt - deze begrippen
paren duiden slechts op systemen van economische organisatie. Kiest men 
tussen deze twee, of wel voor een der vele tussenvormen, dan hanpelt men 
voorbarig. Belangrijker dan de vraag naar de economische orde is die 
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naar de inhoud van het welvaartsbegrip, m.a. w. naar de cultuuridealen. 
Beantwoorden deze niet aan de in het leven ingeschapen normen, dan 
zullen misschien bij een bepaald economisch stelsel belangrijke resultaten 
in deze of gene richting behaald worden, doch elders zal ontwrichting, 
stagnatie, onderdrukking, crisis, wanhoop ontstaan. Zo zal het socialisme 
opnieuw de samenleving -omploegen. Het zal een cultuur doen ontstaan, van 
welker verschrikking wij ons slechts een vage voorstelling kunnen maken. 

Maatschappij en cultuur, zij leven vandaag in een overgangstijd. Van 
deze twee is de cultuur beslissend, want zij bepaalt, of het afschuwelijke, 
het onrechtvaardige, haat en leugen zullen worden nagestreefd, dan wel 
idealen van schoonheid, gerechtigheid, liefde en waarheid. De mensheid 
moet, wil zij waarlijk vooruitgaan, zich ontworstelen aan de ban van een 
fatale culturele ontwikkeling. Alleen de normen, die God in Zijn Woord 
geopenbaard heeft, geven vastheid en harmonie aan de ontwikkeling der 
cultuur en bevrijden de mens van zijn gevoelens van onzekerheid, on
veiligheid en minderwaardigheid. 
. Het cultuurstreven kan op den duar zijn uitwerking op de levensvormen, 
op de cultuurorde, niet missen. Ook de maatschappelijke orde wordt door 
de cultuurorde bepaald; men kan zeggen: de economische orde ligt in de 
culturele orde besloten. Een stelsel van economische politiek, als streven 
tot wijziging der economische orde, mag zich dus nimmer van de cultuur 
distantiëren: de doelstellingen der economische politiek moeten met het 
nagestreefde cultuurideaal in overeenstemming zijn. En hetzelfde geldt van 
elk economisch handelen, wil het waarlijk economisch zijn. 

De roeping van de Christen· kan derhalve niet zijn het staan aan de 
kant, met negatieve critiek. Evenmin het verlaten van het strijdtoneel om 
ergens op eigen houtje met een Christelijke cultuur en met een Christelijke 
maatschappij te beginnen. Beide houdingen komen neer op het erkennen 
van de nederlaag, terwijl toch de overwinning van het Christelijk beginsel 
niet alleen verzekerd, doch sedert Christus' opstanding een feit is. Veeleer 
IS er dan ook drieërlei taak weggelegd voor hen die uit dat zegevierend 
beginsel willen leven. Het is nodig, wetenschappelijk de consequenties van 
dat beginsel voor maatschappij en cultuur na te speuren: de Christelijke 
wetenschap heeft hier een dure roeping. Voorts heeft de Christelijke poli
tiek tot taak, deze consequenties te trachten door te trekken in de rechts
orde. Tenslotte heeft elk Christen, hij zij ondernemer, arbeider, beambte of 
intellectueel, de plicht, ook in de practijk van het sociaal en economisch 
leven door woord en daad te getuigen van de kracht van het Evangelie. 

* 
HET PORTRET VAN 

MEVROUW GROEN VAN PRINSTERER 

In aanvulling op hetgeen aangaande het portretje van Mevrouw GROEN 
VAN PRINSTERER in het no van Augustus werd aangetekend, zij nog ver
meld, dat volgens een mededeling van den schenker van bedoeld portretje, 
den heer P. A. VAN ZUYLEN te Bloemendaal, dit waarschijnlijk ongeveer 
1870 of begin 1871 door Mevrouw GROEN aan zijn ouders werd ge
schonken. Daarmede wint de datering op omstreeks 1870 nog in waar
schijnlijkheid. G. 
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G. PUCHINGER, Calvinisme en Koningschap. Rede uitge
sproken op de dag van de Inhuldiging van Koningin 
Juliana 6 September 1948, aan het graf der Oranjes 
in de Nieuwe Kerk te Delft. Verkrijgbaar bij G. J. 
Stellingwerff, Vlamingstraat 24b, Delft, giro 549777. 
Prijs f 0.75, bij 5 exx. f 0.65, bij 10 exx. f 0.60 en 
bij 25 exx. f 0.50 per ex. 

Dit keurig uitgegeven en in enigszins zwierigen stijl geschreven boekje 
(het draagt als jaartal van uitgave 1951) stelt een vraagstuk aan de orde, 
dat feitelijk op dezelfde wijze een eeuw geleden óók al aan de orde werd 
gesteld. . 

GROEN heeft er over gepolemiseerd met THORBECKE en met Prof. 
VREEDE. Aanleiding was het verschil tussen de grondwetten van 1814 en 
1815. Die van 1814 constateerde in art. 1: 

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen 
aan Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje 
Nassau enz. 

Maar in die van 1815 kwam te staan: 
De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit 

Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
Dus, hebben mannen als THORBECKE en VREEDE betoogd, is er na 1815 

geen sprake meer van souvereiniteit, opgedragen aan een Vorst, veel 
minder aan een Huis. . 

GROEN heeft zich daartegen met kracht verzet. Hij hield vol, en terecht, 
dat de vervanging van "souvereiniteit" door "Kroon" alleen formele be
tekenis had. Oók in 1815 was uitdrukkelijk bedoeld, de souvereiniteit aan 
WILLEM I en zijn opvolgers op te dragen. 

Maar dan komt V REEDE met een andere vraag: wat schiet ge daar mee 
op, als ge gelijk krijgt? De discussie heeft alleen werkelijke betekenis, 
wanneer vaststaat, wat met souvereiniteit wordt bedoeld. Ook in de 
Kamerdebatten kwam dezelfde vraag aan de orde. En dan treft het, dat 
GROEN heel kras zegt, wat hij er niet onder verstaat: 

"Vraagt men nu wat die souvereiniteit is, zoo geef ik kortelijk ten ant
woord: geen geconcentreerde volkswil, geen revolutionaire autocratie, 
geen wegcijfering van den Koning." 

Telkens vinden we bij GROEN opnieuw een waarschuwing tegen het 
revolutionnaire koningschap, dat zich onder twee gestalten openbaart. 

Het kan optreden als autocratie, onder een schijn vin volksinvloed, 
onder het aanheffen van democratische leuzen. NAPOLEON I was een auto
cratisch monarch, maar bewaarde de constitutionele vormen. WILLEM I 
"heeft in zijn vijf en twintigjarig bestuur" - GROEN zegt het kras -
"doorgaans vorstelijk gezag met eenhoofdig revolutionair bewind ver
ward." 

Aan den anderen kant is het mogelijk, dat een op revolutionnaire be
ginselen gebaseerde monarchie wordt tot een lege vertoning, waarbij de 
Koning de schrijver wordt van het souvereine volk, de Groot-Officier van 
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-
het Huis des Volks, "avec quelques millions de revenus, une garde, un 
palais, et toute la réprésentation extérieuse de la République" 1). Dit Frans 
is van SIEYÈS, en het werd door GROEN aangehaald. 

Het betoog van den heer PUCHINGER komt nu voor een deel hierop 
neer, dat het koningschap in ons land ontluisterd is, feitelijk al sedert 
een eeuw, maar vooral in de laatste tien jaren, ontluisterd, doordat het 
geen wezenlijke staatkundige betekenis meer heeft. De kabinetsformatie 
is het werk van een paar partijleiders, die het eens zijn geworden; de 
Koning sanctionneert, en méér niet. De motie-DEcKERs, waardoor het 
laatste ministerie-Co LIJN tot aftreden werd gedwongen, was een incon
stitutionele daad, betekende een verkorting van de grondwettige rechten 
van den Koning. 

Theoretisch wordt deze verkeerde ontwikkeling gebaseerd op de volks
souvereiniteit, in de practijk is zij een greep naar de macht van enkele 
politici-partijleiders. Het evenredig en algemeen kiesrecht heeft deze ont
wikkeling bevorderd. 

En als het koningschap als zodanig is ontluisterd, en het een vorm is 
geworden, dan zoekt men compensatie in een popularisering van den 
persoon des Konings. 

Wij zouden, SHAKESPEARE citerend, kunnen zeggen: 
Mij dunkt, er is veel waars in wat hij zegt ... 

Nu zouden we GROEN onrecht doen, als we beweerden, dat hij alléén 
maar heeft gezegd, welke monarchie hij niet wilde. 

Hij wilde géén "gouvernement personnel" 2), maar evenmin een "roi 
fainéant" 3). 

Wat dan wel? 
Als GROEN een antwoord probeert te geven, dan wijst hij naar de historie. 
Hij wil zulk een koningschap, als uit de historische ontwikkeling in Ne
derland voortvloeit, d. w. z. een koningschap van ORANJE, tot handhaving 
van de vrijheid. 

"Wij moeten terugkeeren tot het groote denkbeeld van 1813, tot een 
koningschap, als vrucht van de geheele ontwikkeling der tijden, met vrij
heid gepaard, door vrijheid sterk, en waaraan wij, ook om der vrijheid 
wille, gehecht zijn." 

PUCHINGER, die FABIUs en GERRETSON als zijn leermeesters huldigt, gaat 
in dezelfde lijn. Hij meent, dat staatsrechtelijk gezien, de historische en 
nationale betekenis van het Huis van Oranje is: de vindicering 4) van het 
recht van oppositie. Dat is natuurlijk niet anders dan een precisering en 
toespitsing van wat GROEN gezegd heeft. Ik meen, dat PUCHINGER zich 
hier zeer bepaald beweegt in de lijn van GERRETSON. 
En wie nu het betoog heeft gevolgd en begrepen, die stelt de vraag: en 

. nu verder? 
Wanneer wij uitgaan van de stelling, dat de Koning een eigen, zelf

standige, niet overdraagbare veràntwoordelijkheid heeft en dat de wet 

1) met enige millioenen inkomen, een garde, een paleis en de gehele uitwendige 
representatie der Republiek. 

2) persoonlijk gouvernement (des Konings). 
3) een niets-doende Koning (als de laatste Mer 0 V i n g ers die geheel door hun 

hofmeyer werden verdrongen). 
4) opeising en handhaving van een recht. 
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moet tot stand komen door consensus 5) tussen hem en de representanten 
des volks, hoe wil men dan dit uitwerken in wet en practijk? 

Beperking der ministeriële verantwoordelijkheid?' Dat betekent allicht, 
dat de invloed van het ministerie wordt vervangen door den invloed van 
een niet-verantwoordelijke camarilla 6). Beperking van het kiesrecht? Af
schaffing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, die door den 
schrijver, in aansluiting aan COLIJN, wordt verfoeid? 

Ik zeg dit niet, om de discussie op zijsporen te leiden, maar om te 
laten zien, dat de moeilijkheden eerst recht komen, als wij elkaar gaan 

/ bepalen bij de vraag: wat dan? 
Prof. ROMME heeft kort na den oorlog een geschriftje gepubliceerd, 

waarin hij zich met deze vraagstukken bezighield. Waarin hij ook zocht 
naar formuleringen en vormen, waardoor het koningschap een sterkere 
positie zou krijgen. Maar onmiddellijk werd het gevaar beseft, dat ligt 
in een beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Achter deze practiséhe vragen liggen andere. Hoe denken wij over het 
koningschap, en over de souvereiniteit? Persoonlijk meen ik, dat die term 
gevaarlijk kan zijn. 

En daarachter ligt wéér een andere vraag, die de heer PUCHINGER feite
lijk heeft laten liggen, ondanks den titel van zijn geschrift: hoe verhoudt 
het Calvinisme zich tot het koningschap? 

En dat hangt weer samen met vragen omtrent het droit divin 7), het 
overheidsgezag en de grenzen daarvan, de betekenis van den volks
invloed, enz. 

Ik wil maar zeggen, dat principieel en practisch hier een reeks van 
vragen aan de orde komen. 

En ik constateer, dat de heer PUCHINGER een aantal van die vragen, 
soms puntig, met goed-gekozen citaten geïllustreerd, met feiten toegelicht, 
aan de orde heeft gesteld, maar dat er, wat de beantwoording van die 
vragen betreft, door mij niets is gevonden, dat ik in andere historische 
omstandigheden, en óók met een eenzijdige kracht in de richting naar 
het negatieve, niet reeds kon aantreffen bij GROEN VAN PRINSTERER, b.v. 
in Verscheidenheden over Staatsrecht en Politiek (1850) blzz. 113-150 
en in Grondwetsherziening en Eensgezindheid (1849), met name blzz. 
18 v.v. en blzz. 254 v.v. 

Daarom is het te waarde~èn, dat de auteur van dit géschrift, deze 
leemte gevoelende, de calvinistische studerende jeugd opwekt, om "met 
een sterk roepingsbesef en diep gelovig" deze problemen nader te be
studeren. 

Bij die opwekking sluit ik mij gaarne aan. 
H. ALGRA. 

Mr J. A. DE WILDE en C. SMEENK, Het 'Volk tm baat. De 
geschiedenis 'Van de A.R. partij. Jan Haan N.V., 
Groningen. 

Dit sinds enigen tijd voltooide werk is omvangrijker geworden dan 

5) overeenstemming. 
6) kliek. 
7) het goddelijk recht (der koningen op de regeermacht). 
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was aangekondigd 1); de prijs werd echter Iiiet verhoogd 1). De twee 
laatste afleveringen hebben wij nog aan te kondigen. 

Afl. 12 (blzz. 529-624) geeft het vervolg van wat onder het inter
mezzo-kabinet-DE GEER der vermelding waard 'werd geacht, terwijl verder 
de periode van het derde kabinet-RUYs (1929-1933) wordt behandeld 
en een aanvang wordt gemaakt met de bespreking der periode 1933-1940. 

Ook deze aflevering van bijna 100 blzz. geeft vnl. een beknopte parle
mentaire en slechts weinig eigenlijke partij-geschiedenis. De behandelde 
periode is die der ondermijning van godsdienst en gezag, waartegen niet 
altijd voldoende krachtig is opgetreden. Herinnerd worde aan de onder
scheidene defensie-debatten (men zie m. n. de blzz. 538 v. en 572 v.v.), 
waarbij de nationale onbetrouwbaarheid en het revolutionnair karakter 
der toenmalige S.D.A.P. zonneklaar aan het licht kwam. Uit Indië her
inneren we ons den opstand van November 1926, welke als nasleep een 
familie-ruzie tussen socialisten en communisten had (blz. 541 v.) Het 
smadelijk avontuur van den Curaçaosen gouverneur FRUYTIER met den 
Venezolaansen opstandeling URBINA (voor enigen tijd bij een overeen
komstige affaire omgekomen) gaf COLIJN aanleiding het onbevredigen
de antwoord ter zake van den minister van Koloniën te kwalificeren 
als "een cursus in defaitisme" (blz. 545 v.). 

Schandelijke prenten en artikelen in het communistische blad De 
Tribune gaven den A. R. minister van Justitie DONNER aanleiding tot 
het indienen van het godslasteringswetje. Hier lag en ligt nog altijd het 
probleem, of de wereldlijke Overheid moet strafbaar stellen alle publieke 
godslastering, of alleen het zich door smalende godslasteringen op voor 
godsdienstige gevoelens. krenkende wijze uitlaten. Ds S. G. DE GRAAF,' 
in zijn referaat Christus en de Overheid 2), zegt daarvan: 

"Het terrein van de zorg der overheid ligt in de rechtsverhoudingen 
der staatsburgers. 

Zoo is dus de roeping der overheid niet te beperken tot de handhaving 
van de tweede tafel der wet. Deze willekeurige beperking is onmogelijk. 
Ze heeft de gansche wet Gods te handhaven. ze kan dat echter slechts 
in zooverre doen, als de wet des Heeren uitdrukking kan vinden in de 
rechtsorde van den staat. Overtreding van het derde gebod, de lastering 
van Gods Naam, is in Nederland wel strafbaar gesteld, maar ze wordt 
door de overheid m. i. volkomen terecht niet gestraft als lastering van den 
Naam Gods, maar omdat daardoor de godsdienstige gevoelens van mede
burgers gekwetst worden. Zoo handhaaft de overheid het derde gebod, 
voorzoover dat uitdrukking vindt in de rechtsorde, waarvoor zij te waken 
heeft." 

Ik zou geneigd zijn tot een hiervin enigszins verschillend oordeel. 
De Overheid kan niet alle (publieke) godslastering - want dat is heel 
wat: in wezen is elk atheïstisch geschrift, hoe rustig en waardig gesteld 
ook, één doorlopende godslastering - strafbaar stellen; het grote goed 
der vrijheid van geweten en (on-) godsdienst zou daardoor trouwens in 
gedrang komen. Zij zal inderdaad wel niet verder kunnen gaan dan de 
strafbaarstelling der smalen!1e en krenkende godslastering. Zij kan ook 

1) Zie A. R. S. XX, blz., 384. 
2) In den bundel voortreffelijke referaten van zijn hand, welke in 1939 bij 

Kok te Kampen verscheen onder den titel Christus en de wereld, blz. 126/7. 
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niet alle Zondagsontheiliging tegengaan, maar slechts de zodanige, waar
door de publieke Zondagsrust wordt verstoord. Maar dat moet zij dan 
niet doen, omdat sommige burgers anders in hun begeerte tot Zon
dagsheiliging worden belemmerd, maar omdat zij zelve den Zondag 
als dag des Heren moet erkennen 3). 

Zo dunkt het mij ook te staan met de strafbaarstelling der godslaste
ring: wel is die slechts in beperkte mate mogelijk, maar zij dient te ge
schieden, niet slechts omdat de godsdienstige gevoelens der burgers door 
smalende godslastering worden gekrenkt (óók dat, want ook de christen 
behoort zich niet smalend - hegeen nog iets anders is dan scherp -
uit te laten over de godsvoorstelling van andersdenkenden: wij leven niet 
in Israël, dat kerk-staat was), maar omdat de Overheid de opzette
lijk-smadelijke aantasting van den Naam Gods niet mag dulden. 

De behandeling van het godslasteringswetje bracht ook de laatste rede 
- een getuigenis - van den grijzen staatsman Mr TH. HEEMSKERK. 
Kort nadien ontviel hij ons. 

Een merkwaardige vergissing, door de schrijvers reeds bemerkt, staat 
op blz. 614: Mr Dr E. J. BEUMER overleed niet in 1941, maar op 5 October 
1946. Zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer viel na de bevrijding. 

Op blz. 550 zal wel bedoeld zijn, dat Prof. SEVERIJN van 17 September 
1929 tot 20 October 1931 zitting had in de Tweede Kamer. Op blz. 
613/4 had ook Dr A. A. L. RUTGERS als nieuw Kamerlid moeten zijn 
genoemd. 

Op blz. 564, r. 13 v.o., lees voor "Kamer": Kroon. 
De a-nationale en anti-Oranjegezinde houding der toenmalige socialis

ten vindt men nog eens gedemonstreerd op de blzz. 549 en 592. De linkse 
oppositie in eigen gelederen noopte de rode Kamerfractie in 1930 terug 
te komen op haar besluit van 1925 en, zgn. vanwege DUYMAER's kreet: 
Leve de Koningin" (van 1897 af geuit), de opening der Kamer niet meer 
bij te wonen. En enige jaren later dreigden socialistische onderwijzers 
in Nijmegen zich te onttrekken aan een feest, als het volkslied werd 
gezongen en er een oranjewimpel aan de vlag werd gehangen. Het is 
nuttig ons in dit en andere opzichten te herinneren, dat de wijziging 
in de houding der socialisten nog maar van recenten datum is. Een 
hoge borst past hun niet: zij moeten nog tonen, dat die wijziging een 
blijvend karakter draagt. 

De vorming der kabinetten-RUYs en -COLIJN in 1929 en 1933 gaf 
aanleiding tot beschouwingen over het verschil in karakter tussen par
lementaire en extra-parlementaire kabinetten en over wat onder elk . 
daarvan eigenlijk zij te verstaan (blzz. 551 v.v., 611 v.). Een discussie, 
die vermoedelijk eindeloos zal kunnen worden voortgezet, omdat niet 
weinigen geneigd zijn, aan die termen een betekenis te hechten en ver
volgens daaruit gevolgtrekkingen te maken, welke hun in een gegeven 
situatie het beste passen. 

De waardering voor voorafgaand overleg tussen kabinetsformateur 
en Kamerfracties heeft, naar het mij voorkomt, ook in eigen kring wel 
enige verandering ondergaan (vgl. blz. 555). 

3) V gl. A. R. S. XVIII (1948), blz. 185 v., alsmede de gedachtenwisseling 
tussen Prof. Dr A. M. Donner en mij in Ned. Ged. V (1949), blzz. 182 v.v., 
225 v.v., 284 v., 353 v.v. 
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Vermelden we nog de behandeling van het drama der vaccinatie
wetgeving (blz. 533 v.v.) en van het telkens aan de orde komende radio
vraagstuk (blzz. 531 v.v. en 592 v.v.). 

Aan de inwendige geschiedenis der partij zijn in deze aflevering met 
name gewijd de blzz. 604-6 en 614-16. De oprichting der A.R.J.A. 
viel in deze periode, alsmede de herziening van het program van be
ginselen, waarmede het ontstaan van Sae'Vis verband houdt. Als ver
meld wordt, dat o. m. Prof. DOOYEWEERD van advies diende omtrent het 
kiesrechtartikel, dan mag men, wanneer men den in 1934 tot stand ge
komen text van dat artikel vergelijkt met DOOYEWEERD'S referaat over 
Het 'Vraagstuk 'Van het organisch kiesrecht in een nieuw stadium 4) wel 
concluderen, dat aan zijn advies weinig gevolg is gegeven. Va.n die 
kwestie zijn wij m. i. nog niet af. Overigens deelt Prof. DOOYEWEERD 
in een naschrift op bedoeld referaat mede, dat van een principieel ver
schil ter zake tussen hem en Dr COLIJN geen sprake was. 

De politiek van de tweede tot en met vijfde kabinetten-COLIJN komt 
in deze en in de laatste, dertiende aflevering ter sprake. Het is nuttig, 
dat de schrijvers een overzicht geven van wat onder deze kabinetten op 
het gebied van werkverruiming en bestrijding van de werkloosheid werd 
gedaan. Wij moeten ons wat dit betreft niet in een hoek laten praten 
door al die zelfverzekerde lieden op kantoren en werkplaatsen, die met 
zoveel aplomb, tot meerdere glorie van "Vader DREES", den slogan han
teren: "toen we rijk waren, kon het niet, maar nu we arm zijn, kan 
het wel". In dit verband zie men vooral ook het op den toogdag der 
A.R.J.O.S. op 11 November 1950 gehouden vijftal referaten, gepubli
ceerd onder den titel De lijn onzer politiek 6), met name dat van den 
heer GOSKER Om '8 Lands Behoud. Aan de daar verstrekte gegevens kan 
uit de twaalfde a,flevering nog worden toegevoegd COLIJN's verbetering 
der ouderdomsverzekering in 1929 (blz. 560). 

Jammer is, dat de noodzaak, den omvang van het werk binnen zekere 
grenzen te houden, de schr. noopte, zich aanzienlijk te gaan beperken. 
Telkens vindt men in de twaalfde aflevering zinnetjes in den trant van: 
hierop kan thans niet verder worden ingegaan. Sommige mededelingen 
missen dan zelfs noodzakelijke toelichting. Zo had bv. op blz. 602 wel 
mogen zijn verklaard, wat exorbitante rechten zijn. 

In de dertiende aflevering (blzz. 625-776) wordt de behandeling van 
. de periode der kabinetten-COLIJN voortgezet. Openbare werken, woning
bouw, werkloosheidsbestrijding en werkverschaffing passeren de revue. 
Er wordt op gewezen, dat COLIJN wel degelijk, en zelfs heel wat eerder 
dan vele anderen, het structureel karakter van de in de jaren dertig 
doorzettende, maar in haar dreiging reeds heel wat eerder door hem 
onderkende crisis, had ingezien. 

Wij krijgen dan den strijd om deflatie of devaluatie en over de vraag, 
in hoeverre wettelijke maatregelen ter verlaging van de zgn. "vaste 
lasten" wenselijk en geoorloofd waren. Het conflict van 1935 met de 
roomsen vond zijn oorzaak in den hunnerzijds gestelden eis van konse-

4) Opgenomen in den Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Uni
versiteit 1935, blz. 105 v.v. 

6) Verkrijgbaar bij het bureau van het Centraal Comité (A. R. Partij-
1!tichting), Dr Kuyperstraat 3, 's Gravenhage, prijs f 0,75. 
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kwentie deflatie Of devaluatie. Daarmede hing samen verschil van mening 
over de noodzaak tot verder gaande bezuiniging op de Rijksuitgaven. 
De schrijvers wijzen er op, hoe ongerijmd het is COLIJN een haisstarrig 
vasthouden aan de theorie van een jaarlijks sluitend budget te verwijten: 
over de jaren 1931-1935 teerde het Rijk f 554,5 millioen in, ruim een 
half milliard. 

De doornigheid van ingrijpen op het gebied der vaste lasten. zowel in 
den publieken als in-den privaten sector, worden beknopt maar duidelijk 
aangegeven (blzz. 635-637). 

AALBERSE kon er wel in slagen, COLIJN te doen gevoelen, dat de meer
derhèid der Kamer (rooms en rood) diens beleid afkeurde, maar de basis 
dier meerderheid was hem zelf toch te smal, om er toen een kabinet op 
te bouwen. Het derde kabinet-COLIJN werd een gereconstrueerd tweede 
kabinet-COLIJN. Dit zag zich genoodzaakt te d~valueren, met evenveel 
tegenzin als COLIJN zich verplicht zag tot veel meer "ordenend" optreden 
dan hem zelf lief was. Andererzijds ·had hij tegen ordening, welke kon 
aansluiten op hetgeen in het bedrijfsleven aan vrijwilligè ordening was 
gegroeid, geen enkel bezwaar: de wetten op het verbindend verklaren 
van ondernemers-overeenkomsten en van collectieve arbeidsovereenkom
sten kwamen onder door hem voorgezeten kabinetten en de ~erste zelfs 
op zijn eigen initiatief tot stand . 

. "Liberaal" was COLIJN's politiek dan ook zeker niet: van staatsont
houding daar, waar staatsingrijpen tot het scheppen van rechtvaardige 
en verantwoorde verhoudingen en tot het afwenden van dreigende ram
pen voor de volkshuishouding geboden was, was bij hem geen sprake. 
Wars was hij daarentegen van .een streven naar beheersing van over
heidswege van het gehele economische leven als op den achtergrond lag 
van het Plan van den Arbeid. 

Wij krijgen dan de bescheiden Grondwetsh~rziening van 1937/8, welke 
Kamerontbinding nodig maakte, die echter samenviel met de periodieke 
verkiezingen. De tijden waren nog moeilijk genoeg: van 1929 tot 1937 
had het Rijk niet minder dan rond f 810 milloen ingeteerd. 

De A.R. Tweede Kamerfractie steeg van 14 op 17 zetels en COLIJN 
vormde zijn vierde kabinet, ditmaal niet weer een op brede basis, maar 
een rechts ministerie. De schrijvers laten zich er niet over uit, of deze 
uitkOlilst . al dan niet met COLIJN'S eigen wensen strookte. Enige blad
zijden terug (651-3) releveerden zij echter de discussie bij de behande
ling der begroting voor 1937, waarbij DE GEER, GOSELING en SCHOUTEN 
met beslistheid hadden te kennen gegeven, dat zij een staatkunde op , 
posJtief-christelijken grondslag voorstonden, en waarbij SCHOUTEN dui
delijk genoeg had doen blijken, dat de oplossingen van 1933 en 1935 zijn 
ideaal niet waren. COLIJN antwoordde daarop. Het bleek, dat hij den 
kring ruim wilde trekken, maar de schrijvers wijzen er op, dat hij dat 
doen wilde op de basis van de erkenning, dat onze grote volksgoederen 
alleen veilig zijn verankerd in de erkenning van het Goddelijk gezag' 
over den mens, over de maatschappij en in den staat. De schr. verbinden 
daaraan de opmerking, dat ter linkerzijde wellicht te weinig aandacht 
aan dit laatste gedeelte van· COLIJN's betoog is gegeven. De kabinetsfor
matie van 1937 was met dat betoog niet in strijd (blzz. 653, 661). 

Ook het vierde kabinet-COLIJN had te kampen met interne spanningen, 
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19 veroorzaakt door· afwijkende inzichten van roomse ministers. Wat 
[1. ROMME als minister van Sociale Zaken verlangde meende DE WILDE, 
ig toen minister van Financ~ën, niet te mogen geven: hij trad af in Mei 
I: 1939. CoLIJN probeerde het nog even langer, maar ook hij kon de breuk 
~n niet verhinderen. Kort na zijn zeventigsten verjaardag werd zij openbaar. 

Het kabinet trad af. . 
in De schrijvers vermelden uit de periode 1937-1939 nog de Osse 
ik affaire en de afwijzing der petitie-SOETARDJO. 

Nadat noch COLIJN noch de Rooms-katholiek KOOLEN in de vorming 
r- van een nieuw kabinet had kunnen slagen, deed de Koningin nogmaals 
is een beroep op den eerste. Slechts anti-revolutionairen, christelijk-histo-
lp rischen, liberalen en partijlozen vond hij bereid; roomsen en vrijzinnig-
Ie demokraten weigerden zitting te nemen. Achteraf is te betreuren, dat het 
el kabinet niet tot September heeft gewacht met zich aan de Staten-Generaal 
!D voor te stellen. Dan had vermoedelijk niemand de verantwoordelijkheid 
m ervoor aangedurfd, het terstond te doen vallen. Het ministerie kwam 
lS echter terstond voor de Kamer en de roomsen schroomden niet het ten 
~n val te brengen door middel van een motie van wantrouwen, waarin werd 
11- uitgesproken, "dat de kabinetsformatie niet had geleid tot het optreden 
rs van een kabinet, dat de noodige waarborgen bood voor een deugdelijke 

behartiging van 's lands belang in gemeen overleg met de Staten-Gene-
t- raaI", weshalve het optreden van dit kabinet moest worden afgekeurd. 
re Nu was het vijfde kabinet-COLIJN er inderdaad een van .zeer ongewone 
11- samenstelling. De schrijvers vermelden het niet, maar er is te allen tijde 
e. veel gegist, hoe Dr COLIJN er toch toe gekomen kon zijn, met zulk een 
r- . minderheids-kabinet op te treden. En te allen tijde is hierop geantwoord, 
~g dat vermoedelijk, toen zijn Koningin in deze spannende dagen van reeds 

dreigenden oorlog een herhaald beroep op hem deed, - n.b. nadat ook 
(e de roomse KOOLEN niet had kunnen slagen! - zijn plichtsbesef en zijn 
re trouw aan Haar sterker hebben gesproken dan politieke overwegingen, 
17 welke hem volkomen het recht zouden hebben gegeven, de roomsen te 

laten zitten met de brokken, die zij hadden gemaakt, door voor de 
N . tweede maal een kabinet-COLIJN halverwege een parlementaire periode 
lr het verder werken onmogelijk te maken. Een ongewone figuur dus 
~e was het vijfde kabinet COLIJN, maar een die volkomen voor rekening 
d- der roomsen kwam: eerst COLIJN nopen, het ontslag van zijn kabinet 
e- in te dienen - terwijl oorlog dreigde! -; dan zelf geen kabinet 
:N kunnen vormen - terwijl zo ergens dan in de politiek geldt, dat wie 
)P breekt betaalt -; vervolgens weigeren in een dan toch maar weer te 
.Ï- vormen kabinet-COLIJN zitting te nemen - alweer: terwijl oorlog dreig-
in de en een verder voortduren van een kabinetscrisis dus hoogst onverant-
m woord ware -. En dan bovenop dat alles, in strijd met gezonde N eder-
ilt landse parlementaire zede, volgens welke een kabinet slechts ten val wordt 
m gebracht op grond van een conflict over een conct'eet punt van beleid, 
tg _.. op Frans-revolutionnaire-wijze een kabinet heenzenden, dat nog geen 
m enkele daad, hetzij goed hetzij kwaad, had kunnen stellen. Het is goed, 
Ilt ons dit alles duidelijk voor ogen te houden, Men moet in de politiek geen 
r- dankbaarheid verwachten. En ook mogen oude -grieven in de politiek 

nooit al te zwaar wegen. Maar de lessen der politiek zijn er wel om 
n, geleerd en onthouden te worden! 
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Na den val van het vijfde kabinet-COLIJN vormde DE GEER een "nood
kabinet". Hij was sterk in zulke figuren: men herinnere zich zijn inter
mezzo-kabinet na den val van het eerste kabinet-COLIJN in 1925/6. In dit 
nood-kabinet-DE GEER nam ook de a.r. professor GERBRANDY zitting; op 
eigen verantwoordelijkheid. Men was er in a.r. kring niet zeer mee inge-
nODJ#!n, maar is er hem niet minder objectief om tegemoet getreden. 

Het gaat dan snel op 10 Mei 1940 aan. En daarmede zijn wij in een 
volgend hoofdstuk terecht gekomen. . 

Zij nog vermeld, dat ook in dit gedeelte slechts enkele bladzijden over 
het partijleven in engeren zin handelen: het overlijden ,van den edelen 
IDENBURG vindt vermelding, dan de moeilijkheden met de Christelijk 
Nationale Actie - opgezet, naar het heette, om hereniging der gerefor
meerde gezindte op politiek gebied te brengen, maar, zoals het in zulke 
gevallen meer gaat, eindigend ineen nieuwe splinterpartij, waaraan 
Prof. HUGO VISSCHER zijn naam verbond -, het eeuwfeest van KUYPER'S 
geboorte in 1937. . . 

De hoofdstukken XI en XII, handelend over "De partij in de oorlogs
jaren" en over "Dr H. 'Colijn in oorlogstijd" zijn van de hand van den 
heer E. VAN RULLER. In den bondigen, ook van slordighéden niet vrijen 
stijl herkent men den journalist met de vlotte pen. Hier vinden wij partij
geschiedenis in optima forma. Niet alleen omdat deze toch al zeer uit-
gedijde bespreking dan al te lang zou worden, laat ik elke resumptie J 

van den inhoud of vermelding van gedeelten daaruit achterwege: dit , 
moet men zelf lezen, dit moeten vooral onze jongeren zelf lezen! En, ~ 
daarom verklap ik er hier niets van. Hier was de vuurproef. Als het ~ 
a.r. geloof iets betekende, moest het in deze beproeving blijken. En, ~ 
gelukkig, het is gebleken. En VAN RULLER is er in geslaagd, deze periode 
voor ons te doen leven en herleven. . . 1 

Twee kleine correcties. De Kuyperstichting was naar Duits oordeel ~ 
"die Zentralstelle für Terror und Hetze gegen Deutschland" (blz. 689) - I 

en Buchenwald heette niet: Buchenwalde (blz. 693; op blz. 702 staat het .1 
goed). E 

Fraai is op blz. 685 de reproductie van de voorpagina van het eerste <! 
no van het illegale Trouw. De stijl van het daar in facsimile te lezen 
hoofdartikel van de hand van SCHOUTEN verschilt wel van· de gedragen 
volzinnen, welke wij anders zo veelszins van hem gewend zijn! . ~ 

Het aan Dr COLIJN's gevangenneming, dood en begrafenis gewijde ~ 
hoofdstuk mocht uiteraard niet ontbreken. Met hem werd een periode <1 
in het bestaan onzer partij afgesloten. ( 

Van de hand van den heer SMEENK is weer het laatste hoofdstuk over 1! 
de periode 1945-1950. In feite stipt het ook de Londense periode aan. 
Contemporaine geschiedenis schrijven is een te hachelijk ding dan dat ~ 
SMEENK er zich in dit hoofdstuk aan heeft gewaagd. Over het Indische v 
drama vindt men er, niet alleen wegens ruimtegebrek, nageno-eg niets 
in. Hij heeft zich, terecht, hoofdzakelijk bepaald tot het schetsen van d 
verhoudingen, o. m. breder aandacht gewijd aan de verhouding tussen n 
anti-revolutionairen en christelijk-historischen en aan de mislukte pogin- d 
gen tot federatie, daarna tot samenwerking, t.en slotte slechts tot con- Ü 
tact. Wat de summiere vermelding van feiten uit de (niet)-parlementaire 
geschiedenis betreft, hier gaat de schrijver wat dieper in op het (niet-) 



d
r
jt 

>p 
e
n. 

~r 

m 
jk 
r
re 
~n 

,'s 

s-
!n 
!n 
j
t
ie 
it 

~t 
tl, 

Ie 

el 
I) 
~t 

;e
n 
n 

. BOEKBESPREKING 823 

functionneren van ons constitutioneel bestel in den eersten' tijd na de 
bevrijding. 

Onder de beknoptheid lijdt ook hier de duidelijkheid wel eens. Om te 
weten wat de op blz. 720 vermelde L.W.C. is moet men enigen tijd turen 
op het gefacsimileerde schema op blz. 703. De Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie wordt op de blzz. 733 en 748 niet met den vollen haar 
toekomenden naam vermeld. 

Op blz. 730 spreekt de schrijver, in verband met de spanningen, welke 
tot het optreden van het G.P.V. hebben geleid, over het "interkerkelijk" 
karakter onzer partij. Zouden wij dezen -term nu niet eens uit ons 
spraakgebruik kunnen bannen? Onze partij is - en hetzelfde geldt voor 
vele andere organisaties op het erf der gereformeerde gezindte - niet 
alleen niet kerkelijk, maar evenmin boven-kerkelijk of inter-kerkelijk 
(hetgeen immers betekent: tussen-kerkelijk), maar heel simpel niet-ker
kelijk. Hoe goed bedoeld, de term "inter-kerkelijk" blijft altijd toch min 
of meer suggereren, dat onze partij zou zijn een soort federatie van 
groepjes anti-revolutionairen, die tot onderscheidene kerkelijke gemeen
schappen behoren 6). En wie zal ontkennen, dat die gedachte in de prak
tijk (candidaatstellingen !) wel niet eens verborgen ligt onder ons onder
ling partij-verkeer? Maar dat is dan ook radicaal fout. Wie niet met de 
kerkelijke evenals met de sociale en andere schakeringen onder de anti
revolutionairen rekening houdt, schiet tekort in politiek-organisatorische 
wijsheid. Maar wie de boven-gelaakte federatiegedachte voet geeft is op 
den verkeerden weg. En aan die gedachte kan mede voet worden ge
geven door het gebruik van den min juisten term "interkerkelijk". Daar
om - schrappen wij hem uit ons spraakgebruik! 

Na het laatste hoofdstuk volgt het program van beginselen van 1878. 
Waarom zijn nu maar niet tegelijk de daarin in 1916 en 1934 aange
brachte wijzigingen mee aangegeven? 

/ Tenslotte -een lijst van geraadpleegde litteratuur, een door den heer 
J. WIJNBEEK samengesteld, zéér nuttig personenregister, een lijst van 
errata (niet overslaan! de lijst is intussen niet compleet) en een inhouds
opgave. 

En daarmede is dan deze uitgave voltooid. Met opzet heb ik er brede 
aandacht aan geschonken. Onze partij is een nieuwe fase in haar bestaan 
ingetreden. Des te meer moet zij zich bewust zijn van den plicht tot 
continuïteit met een verleden, waarin gehoorzaam is geworsteld om 
Gods eis voor den strijd op politiek terrein te verstaan. Daartoe kan Het 
'Volk ten baat helpen. . 

Naar opzet, stijl en methode van behandeling is het voor een breed 
a.r. publiek geschreven. Men kan er het publieke optreden der a.r. partij 
van periode tot periode in volgen. 

Want het is slechts in zeer beperkte mate een (interne) geschiedenis 
der (georganiseerde) a.r. partij. De ondertitel dekt dan ook den inhoud 
niet. Het boek geeft hoofdzakelijk parlementaire geschiedenis, waarbij 
dan bijzondere aandacht is geschonken aan de rol en de betekenis der 
(Antirevolutionaire partij en der) antirevolutionairen daarin en daar-

6) Vgl. A.R.S. XIX, blz. 30 v. 
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voor. In zoverre is de hoofdtitel Het volk ten baat juister dan de onder
titel. 

De geschiedenis der organisatie van de a.r. richting en partij moet 
ook na dit boek nog worden geschreven. 

Een woord van lof is nog op zijn plaats voor de vele fraaie foto's, 
zij het dat deze meer dan eens niet worden gevonden in de omgeving 
van het onderwerp, waarbij ze behoren. 

Zij de bespreking van dit boek 7) besloten met een woord van hulde 
aan de schrijvers en den uitgever voor den dienst, welken zij ons a.r. 
volk en zijn jeugd hebben bewezen. Als die nu maar tonen, gediend te 
willen wezen! Anders ziet het er maar treurig uit. 

Het volk ten baat behoort in elke goed-antirevolutionaire boekenkast 
te staan náást Geen Vergeefs Woord (uitgave der verzamelde deputaten
redevoeringen) ! 

G. 

Dr Ir V. J. P. DE BLOCQ VAN KUFFELER, De ontwikkelings
gang bij de Zuiderzeewerken. 

Dit boekje is het eerste bericht uitgegeven door de Ned. Vereniging 
voor Landaanwinning. 

Deze vereniging stelt zich o. a. ten doel bij het Ned. volk en bij de 
Regering blijvende belangstelling te wekken voor de grote betekenis van 
de landaanwinning. Dit is inderdaad een prijzenswaardig doel. Deze werken 
des vredes verdienen onze belangstelling. Weliswaar zijn de kosten van 
landaanwinning thans hoog, doch de directe en indirecte voordelen zijn 
zeer groot. Niet alleen de werkgelegenheid, maar ook de nationale pro
ductie wordt er door gebaat. 

De schrijver van dit boekje is oud-Directeur Generaal der Zuiderzee
werken en dus zeer deskundig op dit gebied. In kort bestek beschrijft 
hij het plan tot droogmaking van de Zuiderzee en volgt daarbij op den 
voet den gang van de werkzaamheden. Zowel aan de techniek als aan 
den economischen achtergrond van dit grootse werk wordt aandacht 
besteed. Verschillende foto's en tekeningen verluchten de tekst. 

Wie op duidelijke en niet al te uitgebreide wijze wil kennis nemen van 
het mooie werk dat hier is geschied en nog geschiedt, leze dit boekje. 

RIP. 

7) De eerste 11 afleveringen werden aangekondigd in A.R.S. XIX, blzz. 
355 v.v. (October 1949), 406 v. (November 1949), XX, blzz. 221 v.v. (Juni 
1950), 375 v.v. (October 1950). 
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MYSTICISME EN POLITIEK 

DOOR 

Ds H. VAN HENSBERGEN 

Het woord "mystiek" is van Grieksen oorsprong, Het werkwoord muein 
betekent: de ogen sluiten. Ook kan het aanduiden het sluiten van den 
mond in verband met dé geheimhouding die 'aan de mysten, de ingewijden 
in de mysteriën, was opgelegd. 

Om misverstand te voorkomen moeten we er reeds terstond op wijzen, 
dat er een groot verschil bestaat tuSsen mystiek en mysticisme. Niet altijd 
wordt, dit verschil goed in het oog gehouden en daardoor ontstaat dan 
vaak grote begripsverwarring. Evenals door schier alle woorden die ein
digen op "isme", wordt ook door mysticisme een ziekelijke ontaarding 
aangeduid, een ontwrichting en vergroeiing van het ware mystieke leven 
des geloofs, waarvan de psalmdichter zingt: "Gods verborgen omgang 
vinden zielen waar Zijn vrees in woont". 

We lezen in het begin van onzen Bijbel, dat God den mens geschapen 
heeft naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. De mens is dus beelddrager Gods. 
De Heilige Geest zweefde levenwekkend boven den baaierd, realiserend 
de scheppingsgedachten Gods. Hij vormde den chaos tot een kosmos. De 
Geest woont dermate in heel de creatuur, dat CALVIJN in zijn Institutie 
kan schrijven: "op vrome wijze kan gezegd worden dat de natuur God is". 
En de apostel PAULUS verklaart op den Areopagus: "in Hem leven wij, en 
bewegen ons; en zijn wij; gelijk ook enigen van Uwe poëten gezegd 
hebben: want wij zijn ook Zijn geslacht". En als kroon van heel dit 
scheppingswerk komt de mens. Want ook de mens is een product van 
dienzelfden Geest, Vandaar dat JOB zeggen kan: "de Geest Gods heeft mij 
gemaakt, de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt". Zoals dus 
de anorganische en organische schepping Gods door den Geest wordt . 
voortgebracht, zoals de Geest inwoont in plant en dier, in zandkorrel en 
waterdruppel, in ster en planeet,zo woont de Geest ook in het kroon
juweel der schepping, den mens. Maar de scheppingswerkzaamheid des 
Geestes neemt in den mens haar rijksten vorm aan. Zo wordt er in het 
scheppingsverhaal onze aandacht op gevestigd, hoe God de Here met 
Zichzelf te rade gaat: "laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, 
en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde 
en over al het gedierte dat op de aarde kruipt". pe inwonende Geest 
vormt den mens zo dat hij met verstand eri. wil wordt begaafd, tot een 
re<Ielijk-zedelijk wezen wordt. Het onbewuste en instinctieve leven der 
lagere schepping komt in hem tot klaar zelfbewustzijn. Deze mens kent 
iichzelf in onderscheiding van de natuur rondom hem, deze mens kent 

) 
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ook God als zijn Schepper en Formeerder. Zo werd er een wezen ge
schapen waarin de sprake die er van de schepping uitging, weerklank kon 
vinden en die zelf den lof van zijn Schepper zingen kon. De hemelen ver
telden Gods lof en het uitspansel verkondigde Zijner handen werk, terwijl 
het antwoord van den redelijken mens luidde: "loof, loof den Heer, mijn 
ziel, met alle krachten, verheft Zijn Naam, zo groot, zo heilig te achten, 
och, of nu al wat in mij is, Hem prees!" 

Behalve de sprake die er van de schepping uitging, was de mens 
ook in staat het direct tot hem gesproken Godswoord in zich op te 
nemen. 
We lezen in de eerste hoofdstukken van Genesis reeds enkele malen "en 
God zeide". Zo bv. "en God zegende hen, en God zeide tot hen: weest 
vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar". 
De Here opent hier in Zijn Woord de wijdste perspectieven. De potenties 
door den Geest in den mens gelegd, moesten tot ontwikkeling worden 
gebracht, opdat zo het beeld Gods in het geheel van het menselijk ge
slacht tot zijn veelzijdige verwezenlijking zou komen. De mens ziet zich 
hier gesteld voor de grootste cultuurtaak die hem wacht: de aarde te 
onderwerpen en te beheersen. 

Wij gaan op deze cultuurtaak nu niet verder in. Genoeg, om te laten 
zien hoe God in den staat der rechtheid met Zijn hoogste creatuur omging. 
De natuur was voor den beelddrager Gods een geopend boek, waarin hij 
de deugden Gods kon lezen. En bovenal kon hij het tot hem gesproken 
Godswoord in zich opnemen, zich ûjn roeping en bestemming realiseren. 
Zo was de mens in staat, in Gods gemeenschap te leven en uit die ge
meenschap de krachten te putten om zijn levenstaak te volbrengen. Het 
religieuze leven is derhalve gegrond in de natuur van den mens. In zijn 
schepping naar Gods beeld is gegeven, dat God Zich aan dien mens open
baren kon en deze als vriend met zijn Schepper leven kon. Vandaar dat 
CALVIJN kon opmerken: "het semen religions, het zaad der religie, is in 
elk mensenhart aanwezig". In dezen zin leert ons ook de Beidelbergse 
Catechismus dat God den mens geschapen heeft in ware gerechtigheid en 
heilig,heid, opdat hij God zijn Schepper recht zou kennen. 

Toen is de zondeval gekomen. Zonde maakt scheiding. Zonde zou God 
en mens, Schepper en schepsel volkomen uit elkaar gescheurd hebben 
ware het niet, dat de Here Zijn gevallen beelddrager in Zijn bijzondere 
openbaring had gezocht en vastgehoud~n. En terwijl de mens voor die 
openbaring doof en blind geworden is, komt de levendmakende werking 
des Geestes het hart ontsluiten voor deze zoekende liefde Gods. Tenzij 
dat iemand wederom geboren worde, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
zien. De wedergeboren zondaar leert weer gemeenschap kennen met God. 
Maar altijd in het aangezicht van Jezus Christus. Het christelijk geloof ( 
kent geen mystiek buiten Christus om. Hier kan nooit sprake zijn .van ] 
een buiten Christus om verzinken in den, of liever, het Oneindige. "Nie- ( 
mand komt tot den Vader dan door Mij". Ware Christus geen vlees ge- I 
worden, de afstand tussen den heiligen God en den gevallen sterveling \ ( 
zou zo oneindig zijn, dat er van geen gemeenschap meer sprake zou t 
kunnen wezen. Zo kan Christus zeggen: "dit is het eeuwige leven, dat zij I; 
U kennen, den enigen waarachtigen God en Jezus Christus, Dien Gij e 
gezonden hebt". 
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Uit dit alles blijkt wel dat mystiek, in dezen zin genomen, met de 
schepping van de menselijke ziel gegeven was en na den val als vrucht 
van het geloof in Christus gekend wordt als een schone bloem, die ons 
uit de vergane glorie van den paradijstuin nog is gespaard gebleven. En 
in het licht van het voorgaande kan het dan ook niet verwonderen, dat 
mystiek een verschijnsel is, dat onder vele volkeren in alle tijden voor
komt. Alleen komt het dan niet in zijn zuiveren vorm voor, maar ver
wrongen en ontwricht. Evenals op alle terrein, heeft de invloed der zonde 
zich ook hier doen gelden. We spreken dan niet meer van mystiek, maar 
van mysticisme. Het zou te veel tijd in beslag nemen om ook maar een 
oppervlakkig overzicht te geven van de grote mystici en de mystieke 
systemen die in den loop der eeuwen zijn voortgebracht. Al naar gelang 
van de psychische geaardheid van den mysticus, van het cultuurniveau 
van den tijd en de factoren die op hen hebben ingewerkt, lopen de systemen 
der grote mystieken uiteen. Toch zijn er verschillende typerende karakte
ristieke kenmerken te geven die aan alle mystieke stelsels min of meer 
eigen zijn. 

Terecht wordt gezegd, dat onze geestelijke voorouders te zoeken zijn in 
Israël en Griekenland. In het verband van ons huidige onderwerp zou 
ik Israël de bakermat van de ware mystiek en Griekenland die van het 
mysticisme willen noemen. Hierbij natuurlijk Griekenland niet beschou
wend als de bakermat van het mysticisme überhaupt. Dat zou zeker niet 
juist zijn. Want er gingen andere, Oosterse culturen aan vooraf, waarin 
ook het mysticisme bloeide en van waaruit het in de Griekse religie en 
filosofie is doorgedrongen. Maar ik beschouw Griekenland hier als één 
der pijlers waarop de tempel onzer West-Europese beschaving is gebouwd. 
En dan zien we hoe de lijn loopt van de Orphici over de Dionysos-cultuur 
naar het speculatieve mysticisme, eerst bij de voor-socratici, vervolgens 
door PLATO met de ideeënleer, door de Stoïci met de pantheïstische logos
theologie verbonden, om dan in het N eo-Platonisme evenals in de n'lyste
riëntheologie op menigvuldige wijze te worden uitgebouwd. Van grote 
betekenis was de Alexandrijn PHILO. Hij vormt den trait-d'union tussen 
heidendom en Oude Testament. Deze vergriekste Jood, die omstreeks het 
begin van onze jaartelling leefde, poogde door allegorese heel het Griekse 
mysticisme in de Schriften des Ouden Verbonds in te dragen. En vanzelf
sprekend kon het zo de christelijke gemeente infiltreren. Zo ontmoeten 
we het in de gnostiek op christelijk erf. AUGUSTINUS is voor zijn bekering 
een tijdlang in den greep van het Neo-Platonisme geweest en ook in zijn 
latere geschriften kan men nog telkens sporen daarvan terugvinden. En 
sedertdien kunnen we deze mysticistische lijn als onderstroming steeds 
weer in de Kerk constateren, nu eens schier ongemerkt voortwoekerend, 
dan weer plotseling als uit een uitgedoofden krater te voorschijn vlammend. 
Ik denk, om maar één bekend voorbeeld te noemen, aan de dopersen in 
den tijd der Reformatie. Lieden, waarmede CALVIJN telkenmale den degen 
heeft gekruist en die heel sterk door dit mysticisme waren besmet. En het 
calvinisme heeft dit verschijnsel wel teruggedrongen maar niet geheel 
kunnen uitroeien. En tot den huidigen dag toe vertroebelt dit mysticisme 
het Schriftuurlijk inzicht en daarmede de activiteit die aan het geloof 
eigen behoort te zijn. 

We gaan thans enige eigenschappen van deze valse mystiek bespreken. 

r. 
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Ik wil ~ daarbij niet vermoeien met allerlei aan deze mystid ontleende 
citaten, maar toch wil ik u iets geven uit het werk van een man, die op 
de inysticistische concepties aller eeuwen een groten invloed heeft ge~ 
oefend. Ik bedoel PLATO. ALLARD PIERSON beschrijft in zijn Hellas PLATO'S 
mythe van den wagen der ziel, waarin ons geschilderd wordt degeschie
denis der ziel, haar kortstondige vreugde, haar val, haar lijden en haar 
onstilbaar verlangen. "De ziel is, alvorens zij door de stof werd geketend, 
in het gevolg der goden opgestegen tot boven het hemelgewelf, tot het zà.lig -
oord, het gebied der volmaakte wetenschap, der volkómen waarheid, waar 
geen stoffelijke bepaaldheid het wezen der dingen benevelt. De godheid 
lescht haár dorst aan de waarheid en baadt daar in verrukking, maar de 
ziel, aan wie de godheid het heeft vergund, wordt langs aller dingen wezen 
heengevoerd. als bereed zij een wagen, voortgetrokken door een span, waar
van het eene paard edel is en gewillig, het andere weerstrevend. Op haar 
onrustigen- tocht ziet zij die heerlijke essentiën van al wat reeds heerlijk 
is op aarde, maar niet duidelijk, niet volledig. De wagen kantelt, de ziel 
tuimelt omlaag; zij wordt verminkt in haar val, haar vleugels verliezen 
veder voor veder; totdat zij verzonken ligt in, een poel van verwarring, 
die haar geen ander voedsel biedt dan gissingen en meeningen. Daar vindt '. 
zij het stoffelijke, waarmede zij zich vereenigen moet en dat vali nu aan 
haar kerker zal zijn. Zoo is zij geworden tot wat men een levend wezen 
noemt. Maar in dien kerker kan zij niet vergeten, wat zij eens gezien 
.heeft. In dien kerker blijft haar een verterend, een liefdevol verlangen naar 
wat daarboven is, naar die Eenheid, die alleen de rede kan aanschouwen. 
Zoo dikwijls zij met haar beperkt -vermogen de eenheid, in de toevallige 
verschijnselen het algemeene en noodzakelijke mag bespeuren, is dit slechts 
herinnering van wat in die bovenwereldlijke gewesten haar getoond werd, 
wondere herinner,ing waarin zij geheel verloren is. Los van de gewone 
beslommeringen en alleen bezig met de goddelijke dingen, is zij een uit
zinnige in het oog der menigte, die niet bespeurt dat zij een geïnspi-
reerde is". 

Hier hebben we de platonische voorstelling van den hemelsen godde
lijken oorsprong der ziel, maar deze ziel is uit haar vroegere heerlijkheid 
uitgevallen en is toen verbonden met het aardse slijk, waarin ze nu zucht 
als in een kerker. Slechts door zich van dit aardestof te reinigen~ door 
filosofische beschouwing en extase kan de ziel weer terugkeren naar haar 
vroegere heerlijkheid. Hier hebben we al direct een paar heel typerende 
gedachten van het mysticisme. De ziel is op zichzelf goed, net boze zit in . 
de stof. We vinden ,in het mysticisme èen scherpe tegenstelling tussen ' I 

natuur en genade; tussen stof en geest. De geestelijke -ziel, vaak voorge
steld als een vonk uit de godheid, moet naar haar oorsprong terugkeren. 
Ze moet uit de aardse kerker worden verlost. De materie bezoedelt haar 
en trekt haar naar beneden. 

We kunnen ons nu ook het verzet indenken van PAULUS' hoorders op 
den Areopagus. Een, tijdlang luisteren ze naar hem, hoewel hij voor hun 
Griekse oren toch wel heel wonderlijke dingen verkondigt. Maar het wordt 
hun toch al te erg, wanneer hij gaat spreken over de opstanding uit de 
doden. Zou dan dat lichaam, dat al zo lang als een blok aan hun ziel heeft 
.gehangen, nog weer eens opnieuw zijn demonisch spel beginnen? Dat is 
toch wel het meest absurde dat zich denken laat. En dan wenden ze zich 
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van dien "graantjespikker" af. Van hun kant bekeken, volkomen conse
quent. Van hun kant bekeken, maar niet bezien in het licht der Heilige 
Schrift. Want daar is geen sprake van een wezenseenheid tussen Gods 
Geest en des mensen geest, evenmin van een dualisme tussen geest en 
materie. God is de Schepper ook van de stof. In het manichaeïsme en 
andere godsdiensten is de materie eeuwig en de voortdurende tegenstander 
Gods. Dat is een volstrekt onbijbelse voorstelling. Naar de Schrift schept 
God de materie en Hij zag al wat Hij gemaakt had en zie het was zeer . 
goed! En de meest krasse tegenspraak tegen deze mysticistische verachting 
van het tijdelijke, diesseitige, is wel de vleeswording des Woords. De 
reine Zone Gods is ingedaald in de materie en desondanks heeft Hij 
daarmede Zijn reine Wezen niet bezoedeld. Dat is wel de meest katego
rische ontkenning van Gods zijde ten aanzien van de boosheid der stof. 
N een, de aarde is wel om der wille van den mens vervloekt, maar dan 

. vanwege de zonde, die ontstaan in het psychische leven van den mens, 
ziel en lichaam heeft vergiftigd. Zat de zonde alleen in de materie dan 
zou het voldoende zijn te sterven om zalig te worden. Zulk een uitspraak 
zult ge tevergeefs in uw Bijbel zoeken. 

De consequentie van deze mysticistische instelling, die we bij vrijwel 
alle mystici vinden, is wereldmijding, zich opsluiten achter kloostermuren, 
askese. Zo vinden we die bv. in het overigens mooie boek van THOMAS À 
KEMPIS, De navolging van Christus. "Eten en drinken, waken en slapen, 
rusten en arbeiden en onderworpen zijn aan de overige behoeften der 
natuur, dit is in waarheid een grote ellende en droefheid voor de god
vruchtige mens, die gaarne van dit alles ontheven zou willen zijn." Dat 
dus een mens - om te spreken met een onzer formulieren - een goddelijk 
beroep zou hebben, ligt den mystici st ver. De Bijbel oordeelt daarover 
heel anders. De psalmdichter zegt: "de aarde is des Heren, mitsgaders 
hare volheid".· En JOHANNES: "dit is de overwinning, die de wereld over
wint, nl. ons geloof". Ende Heiland Zelf bidt in het hogepriesterlijk 
gebed: "Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart van den boze." De van God opgelegde roeping voor den 
gelovige in deze wereld wordt niet ingezien. 

Het ligt geheel in de lijn van het bovenstaande, dat de geestdrijvers 
in den tijd der Hervorming met verachting spr~ken over wetenschap en 
~taatkunde. Alle politieke wetten, zeggen ze, zijn niet anders dan uit
vindingen van den duivel. Vooral de geneeskunde moet het ontgelden. Eén 
hunner beweert, dat de beoefening der geneeskunde goed is voor leeg-

. lopers, maar niet voor geestelijke lieden, die leven op zijn niveau en dag 
en nacht Gods wet betrachten. CALVIJN antwoordde daarop: "ze moesten 
hem maar eens in een kamer opsluiten, zonder eten en kleding, alleen 
met z'n Bijbel." Door zijn visie op de algemene openbaring, door zijn 
leer. dat al het goede in de wereld afkomstig is van den Heiligen Geest, 
kende CALVIJN tegenover al het diesseitige een veel positievere waardering. 
Hij erkent dat uit het Kaïnsgeslacht, het geslacht der goddelozen, vaak 
edele kunsten en wetenschappen ons zijn toegevloeid. Wij mogen van hun 
gaven dan ook een dankbaar gebruik maken. CALVIJN was een groot 
muziekliefhebber, in de wijsbegeerte was hij goed thuis. En al heeft hij 
de filosofie verworpen om als steun te dienen voor zijn theologie, hij geeft 
blijk haar leerstellingen te verstaan en kan ze soms ook met instemming 
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citeren. Vooral de geneeskunde werd door hem hooggeschat. Hij zegt er 
letterlijk van: "ze is een goede en van God gegeven kunde, waardig ge
prezen en geëerd te worden." Ook de astronomie stond bij hem in hoge 
achting, hij heeft er zelfs een heel tractaat aan gewijd. 

CALVIJN staat dus ver van PLATO en de mystici af. Het kwaad zit bij 
hem niet in de. stof, niet in de schepping zelf, zodat de mens het beste 
doet zich zo ver mogelijk van de aanraking met het diesseitige verwijderd 
te houden. Neen, het kwaad zit in den wil. En dat kan .niet overwonnen 
worden door wereldmijding, maar alleen door de bijzondere genade van 
den Heiligen Geest. Dr VAN DER LINDE wijst er in zijn dissertatie dan ook 
op, dat CALVIJN .van deze gedachten uit het natuurrecht wel erkennen 
moest. Dit natuurrecht, dat door de algemene genade is bewaard gebleven, 
stelt den mens in staat mee te werken aan de taak die aan de mensheid 
is opgelegd. Alle mensen hebben, door de algemene genade en de kosmische 
werking van den Heiligen Geest de zaden van recht en billijkheid, den 
trek naar orde en gemeenschap in zich. CALVIJN merkt dan ook in bitter
heid op dat de geestdrijvers vertreden wat onder Turken nog wordt 
erkend. Dit algemeen menselijk besef van eerbaarheid en menselijkheid, dit 
gevoel voor orde en gemeenschap als vrucht van den Heiligen Geest is 
natuurlijk ook voor het staatkundige leven van het grootste gewicht. 
CALVIJN zegt dan ook in zijn commentaar op Mattheus 12 : 18, dat geen 
koning orde zou kunnen houden zonder deze algemene gave van den 
Heiligen. Geest. Om deze reden heeft God dan ook vorsten en regeerders 
den titel "goden" waardig geacht en hun bijzonder den Heiligen Geest 
geschonken en beloofd. Hier stond CALVIJN dus wel heel scherp tegenover 
de doperse geestdrijvers die de Overheid juist een groot obstakel achtten 
Voor de vrije ontplooiing van het Geesteswerk. 

Wanneer we nog op een ander kenmerk van het mysticisme letten, dan 
valt ons op, dat deze valse mystiek steeds een onmiddellijke relatie zoekt 
met God of het Goddelijke. De echte mysticist, bv. in de gnostiek, acht 
zijn ziel een vonk te zijn van het goddelijke. Die vonk moet tot het heilige 
al-vuur terugkeren. Men spreekt dan ook gaarne van: verzinken in God, 
verdwijnen in God, niet-meer-zijn in God, een opgaan in God. Men weet 
zich één met den Wereldgrond en ervaart die identiteit. De mysticus wil 
onmiddellijke vereniging met God zodat hij zich in God en het Numineuze 
zich in hem verliest. Een poëtische ontboezeming luidt: 

In de ontroering van dat schouwen 
Greep mij grote siddering aan. 
Tot elk deeltje van mijn wezen 
In Gods Zijn was opgegaan. 

Gevolg van een en ander is dat de grens van het persoonlijke wordt 
uitgewist. Zowel de grenzen der eigen persoonlijkheid als, ten gevolge 
daarvan, die van God Zelf, worden vervaagd. In de aanschouwing van het 
goddelijke gaat de eigen persoonlijkheid onder zoals de druppel ondergaat 
in, opgenomen wordt door den oceaan. En waar de scherpe lijnen van het 
eigen persoonlijke leven worden uitgewist, daar verliest ook God Zelf 
Zijn persoonlijke trekken, daar wordt God tot het Goddelijke, daar wordt 
"Hij" tot een "Het". 



:N 

er 
e
~e 

,ij -
te 
'd 
:n 
. n 
Ik 
:n 
1, 

d 
te 
n 
r-

t 

MYSTICISME EN POLITIEK 331 

Daar dit contact tussen den mens en God direct moet wezen, heeft de 
mysticus een àfkeer van Middelaar en Schrift. Het is vanzelfsprekend, 
dat de rasechte mysticistische gedachten worden gematigd, wanneer zij -in 
aanraking komen met het Christendom. Maar desondanks zijn de sporen 
daarvan toch nog duidelijk te onderkennen. In mysticistische kringen 
wordt, bij alle formele gezag aan de Heilige Schrift toegekend, het inwen
dig licht van veel hoger waarde geacht. Men heeft onmiddellijke ervaring 
buiten Schrift en Kerk om. De Heilige Schrift is maar een dode letter, 
de innerlijke stem of het innerlijke licht worden veel hoger gewaardeerd . 
En als men in christelijk-mysticistische kringen formeel den Bijbel nog 
hoog houdt, dan toch alleen als middel om eigen ziekelijke gevoelsreflexen 
met des te groter gezag te bekleden. Door middel van de allegorese, reeds 
door PHILO de Kerk binnengesmokkeld en door ORIGENES ten troon 
verheven, siert men zijn zogenaamde Schriftverklaring op. Voor CALVIJN 

_ is deze spiritualistische Schriftcritiek - die overigens met ultra
orthodoxe, mechanische inspiratietheorieën gepaard kan gaan - het 
werk van den duivel. Desondanks duurt dit allegorische geliefhebber tot 
den huidigen dag voort. En deze Schriftverklaarders, die zich vaak uit
geven voor calvinistischer dan CALVIJN, weten niet dat ze heidendom en 
christendom tot een synthetisch product van verdacht allooi versmolten 
hebben. 

Natuurlijk werkt dit alles ontwrichtend voor het geloofsleven. De vast
heid van Gods Woord en beloften worden ondermijnd, voor den rijkdom 
van Gods Verbond heeft men geen oog, daarmee in verband delen ook de 
sacramenten van doop en avond~aal in de algemene minachting die men 
al het instrumentele toedraagt, en zelfs is, door de psychologische wet der 
contrastwerking, een overslaan van overgeestelijk naar vleselijk-sexuele 
uitspattingen niet zeldzaam. In deze kringen tiert vaak het anti-nomianisme, 
men weet zich ,,] enseits von Gut und Böse". 

Nog één ding moet ik van dit mysticisme zeggen. Hoe denkt de mysti
eist nu zijn ideaal te verwezenlijken? Hoe brengt hij het vurig begeerde 
contact tussen God en zichzelf tot stand? Het antwoord moet -luiden: door 
geweldige inspanning en ontzagwekkende denkconcentratie. De echte mys
ticist is mijlenver verwijderd .van den nietsdoenden mijmeraar, waarvoor 
men hem wel eens uitscheldt. Alvorens hij in zijn Nirwana, in het store
loze God-schouwen als hoogsten sport van zijn mysticistische ladder aan
komt, moet er heel wat werk verzet zijn. Alleen noeste volharding en taaie 
denkkracht kunnen het zover' brengen. Echte mysticisten zijn er dan ook 
weinig. De meesten zijn napraters die drinken uit de bron, door slechts 
enkelen aangeboord. Op den laagsten trap staan als middelen om den 
mystieken roes te bereiken: narcotica. Maar de hogere mystiek verwerpt 
deze middelen kategorisch. Ietwat hoger staan de lichaamsbewegingen. Zo 
b.v. het eindeloos draaien der derwischen of - diametraal daartegenover -
de geluidloze stilte en urendurende onveranderlijke. houding der hesy
charten. Maar de gewone middelen zijn: stilte, strenge askese, gebed. Door 
de ziel los te maken van de banden der eindigheid die haar binden wordt 
zij omhooggeleid tot de innerlijke gemeenschap met God. Om deze ex
tatische eenwording te bereiken worden vooral twee wegen genoemd: 
enerzijds reiniging-verlichting-eenwording, andererzijds meditatie-contem
platie-unificatie. Maar hoe ook bereikt, steeds moet ingespannen lichame-
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lijk en geestelijk worden geworsteld. Toch hebben we hier goed op te 
letten, deze inspanning - hoe geweldig ook - heeft op zich zelf geen 
positieve waarde. Heel deze arbeid staat in dienst van het doel: onpersoon
lijk verzinken in een onpersoonlijk God, boven al het zinlijke, tastbare, dies
seitige uit, onder te gaan in den laatsten bestaansgrond, in het Ene achter 
het vele dat men overwonnen heeft. En door dit mysticistische doel loopt 
door heel deze voorbereidende inspanning een negatieve trek. De schaduw 
van het doperse ideaal, van deze kosmische aversie, ligt over datgene wat 
aan activiteit wordt opgebracht. 

Gewapend met deze kennis, zal het ons niet moeilijk zijn de zaden van 
deze giftige plant bij ons zelf en bij anderen terug te vinden. Wie met dit 
mysticisme is besmet· zal uit den aard der zaak niet veel voor het politieke 
leven voelen. Dat is veel te weinig geestelijk, veel te diesseitig. Zo sprak 
iemand een poos geleden tot me: "een dominee moet zich niet met de 
pölitiek inlaten, want dat bederft zijn geestelijk leven". U voelt nu wel, 
achter dit "geestelijk leven" den mysticistischen grondtoon. Helaas is dit 
niet de stem van een eenling. Hoevelen zijn er niet in onze kringen die tot 
zijn geestelijke familie behoren. Zeker, ze hebben vaak een grote, z~lfs een 
zeet grote belangstelling voor het materiële. Maar dat is het terrein van 
het vlees. De mens is mi eènmaal geen engel. Slechts dualistisch is met 
dit gebied dat van den geest verbonden. Echt mysticistisch gezien is dat 
een heel ander terrein. Als een mens daarover gaat spreken, slaat hij een 
anderen toon aan. Dat is een metabasis, eis allo genos, een overgang naar 
een wezenlijk andersoortig gebied. Dan ziet hij uit de hoogte op al dit 
diesseitige neer. Daarom ontgaat het hem hoe het geestelijke, hoe de be
ginselen juist als een zuurdesem ook het tijdelijke doortrekken moeten. 
Het jammerlijk gevolg is gebrek aan belangstelling voor principiële staat
kunde, ja voor wetenschap überhaupt. Men trekt zich terug met een 
boekje in een hoekje. ' 

Hoe anders was het bij onze vaderen. Dit krachtig geslacht leefde uit 
een gezond geloof, waaraan het zijn bezieling ontleende. Niet, alsof er toen 
geen ongelovigen of dopersen waren. Die zijn er in die dagen stellig ge
weest en die zullen er wel blijven ook. De algemeen heersende geest was 
echter een geest des geloofs. En dan een geloof, dat aan alle mysticisme 
gespeend was. Een geloof, dat tot werkzaamheid prikkelde op elk gebied, 
de slapende energieën deed ontwaken en zijn leus vond in het thans te zeer 
verwaarloosde Bijbelwoord: "in God zullen wij kloeke daden doen I" Met 
. de kraçht, die men in de binnenkamer had ontvangen, ging men de Straat 
op, de markt op, de wereld in om de ontvangen genadekracht om te zetten 
in daden ter verheerlijking Gods. Enerzijds inkeer en zelfbezinning, de 
noodzakelijke voedingsbodem van waarachtig geloof, maar andererzijds 
wierpen ze zich op de zee om haar te temmen, op den bodem om hem 
achter de dijken in veiligheid te stellen, op de rivieren om ze te dwingen 
hun vruchtbaarheid af te staan, op de wetenschap om nieuwe ter
reinen te helpen ontginnen. En dat was voor de vaderen geen gebied 
dat principieel los stond van hun geestelijk leven. Neen, ze realiseerden 
hun beginselen, ze zwoegden om die beginselen vorm te geven in het 
leven van hier en nu. Daarom weerden ze· zich beter en meer dan de 
ongelovigen. . 

Nu zeiden we straks reeds, dat mysticisme zeker niet altijd betekent : 
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p.iets doen. De rasechte mysticist kan zéér actief zijn, maar dan is zijn acti
viteit toch altijd in dienst van en gericht op een dopers ideaal. Hij streeft 
er naar te komen in den toestand van een schouwend niets-doen. We 
kunnen in ons land dan ook zien hoe mysticistisch beïnvloeden zich soms 
zetten tot politieke activiteit. Partijvorming is zelfs mogelijk. Men komt met 
een eigen program. Toch kan men telkens bemerken, dat hier niet in de eer
ste plaats dringt het klare besef, dat men een positieve taak heeft ten opzich
te van het staatkundige leven. Hier wordt men niet verteerd van verlangen, 
zelf den schouder te zetten onder de grote problemen op allerlei levens
terrein. Het negatieve, dat aan alle mysticisme eigen is, gevoelt zich alleen 
in zijn ware element als het tegen den positieven arbeid - ongetwijfeld 
met veel gebrek vérricht - kan protesteren. Als het moet kan de mysticist 
in het offensief zijn, het liefst is hij in het defensief, maar zijn aandeel te 
leveren in constructieven arbeid op maatschappelijk en staatkundig terrein, 
dat ligt hem niet. Dat is toch alles maar diesseitig. En als hij er toe komt, 
dan ligt het clericalisme op de loer. De eigen kerk, het eigen theologisch 
systeem, of ook slechts een bepaalde gedachte uit dat systeem, b.v. de uit
verkiezing, en dat alles in mystiek waas gehuld, absorbeert en degradeert 
al het andere. 

We moeten echter niet alleen naar rechts, we moeten tenslotte ook 
nog even naar links zien. BARTH en de zijnen hebben in onze dagen hun 
tienduizenden verslagen. En vanzelfsprekend oefenen hun beginselen ook 
groten invloed op hun staatkundige beschouwingen. We kunnen hier na
tuurlijk niet de Barthiaanse Theologie uitvoerig uiteen gaan zetten. Maar 
kenmerkend is dat hier een scherpe tegenstelling wordt aangenomen tussen 
tijd en eeuwigheid, tussen God en wereld. BARTH wordt niet moede, steeds 
maar weer te onderstrepen het oneindig kwalitatieve onderscheid tussen 
tijd en eeuwigheid. Alles wat aan deze zijde van de doodslijn ligt, valt 
onder de crisis van de transcendentale wereld. Er is dan ook eigenlijk geen 
gemeenschap tussen God en mens mogelijk. Toch wil BARTH van God uit 
een mogelijkheid tot openbaring construeren. Maar deze openbaring daalt 
niet in deze wereld in, neen ze lijkt op het flitsen van den bliksem. Ze 
raakt deze wereld, maar neemt er geen gestalte aan. Ook de Bijbel is Gods 
Woord niet, kan dit alleen worden wanneer God er door Zijn Geest ge
bruik van wil maken. Want de openbaring is altijd actueel, wordt nooit 
een gegevenheid. We voelen wel hoe ook hier het mysticisme om den hoek 
gluurt. BARTH die schijnbaar alle mysticisme uitbant, - hij is fel gekant 
tegen piëtisme en bevinding -, BARTH valt hier zelf ten prooi aan doperse 
"dwalingen". En straks hebben we al gezien, waar de valse mystiek aan 
het woord komt, daar wordt de Bijbel in een hoek geduwd en als hij nog 
formeel wordt gebruikt, moet de allegorese te pas komen om eigen inzichten 
er in te leggen en er uit te halen. We zien deze stelling bij BARTH bevestigd. 
Hij roept wel uit: exegese, exegese, exegese t Maar als we zien wat hij 
daaronder verstaat slaan we vaak van verbazing de handen ineen. Hij en 
zijn volgelingen willen niets weten van onveranderlijke beginselen die God 
in Zijn Woord ons gegeven heeft. God geeft geen beginselen, Hij maakt 
telkens een nieuw begin. Fel is' hun critiek op verenigingen en partijen, 
die christelijke beginselen aan hun streven ten grondslag leggen. Ze plegen 
afgodendienst met die beginselen. God geeft Zijn Woord den mens nooit 
in handen, maar spreekt alleen in de concrete situatie. Geen onverander-
A. S. XXI-lO 21 
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lijke normen! Dan gaat de mens op den troo~ van God zitten. We hebben 
gezien: dat is echt de taal van den mysticus, die rechtstreeks contact wil 
met God, zonder middelen. Het is dan ook geen wonder dat dit moderne 
mysticisme zich niet in de christelijke partijen thuis gevoelt. Het drijft zijn 
aanhangers - mede door de Platonische verwantschap tussen beide -
ook in de armen van de Partij van den At"beid. De heer STUFKENS, Kamer
lid voor de P.v.d.A., heeft kortgeleden opgemerkt, dat 267 predikanten lid 
zijn van het Protestants-Christelijk Werkverband van die partij. Te midden 
van die partij, die als zodanig niet rekent met God en Zijn gebod, moet 
de van onveranderlijke Goddelijke normen losgewrikte mens zich laten 
leiden door mysticistisch sentiment. Dat is, op den keper beschouwd, een 
der kernen van de hooggeloofde doorbraak. Een mede onder heidensen 
invloed verworden mystiek wordt de leidsvrouwe in een ontkerstende 
chaotische wereld. Deze moet het verlossende woord spreken in dezen 
hangen tijd, waarOver de schaduw valt van den Anti-Christ. Het is in~ 
droevig. 

Daarom, laat ons vasthouden aan de ware mystiek die opbloeit uit het , 
waarachtig geloof. Ik keer nog evèn naar het begin terug. We zagen, de 
ware mystiek is bij de schepping in de mensenziel gelegd. Het mysticisme 
is de door de zonde verdorven kostbare gave door den Schepper aan Zijn 
beelddrager geschonken om met Hem in persoonlijke gemeenschap te 
kunnen ,en te mogen leven. Deze mystiek veracht de middelen niet. Zij 
laat zich wel onderrichten door Gods Woord, zij leeft door het geloof in 
den Christus der Schriften. En het is de Heilige Geest, Die den band legt 
tussen Christus en het mensenhart. Deze ware mystiek veracht evenmin 
het aardse leven noch beziet zij Gods schepping door den bril van PLATO. 
De ware Schriftuurlijke mystiek leeft in het licht van het vleesgeworden 
Woord. God trad met Zijn schepping in het meest innige contact, Zijn 
Zoon nam vlees aan. De Here God laat deze creatuur niet los, maar leidt 
haar naar den nieuwen hemel en de nieuwe aarde. ,In de realisering van 
dit verlossingsplan heeft ook de Overheid een taak. Zie maar naar art. 36 
onzer Confessie. Zij beteugelt de zonde opdat Gods Koninkrijk kome. En 
wij hebben de heilige roeping aan die Overheid het enig, fundament te 
geven dat haar dragen kan. In het licht van Gods Woord verschijnt zij 
als afschaduwing van de souvereiniteit Gods. Zij is dienaresse Gods. Alleen 
dat fundament is sterk genoeg om haar te dragen in de stormen die zijn 
en die komen zullen. 

Het mysticisme ondergraaft den troon. De valse mystiek geeft eigen 
ideeën uit voor Gods gedachten. Dat is de wortelzonde van de moderne 
revolutionnaire gezindheid, men bekleedt eigen gedachten met normatief 
gezag. Gods Woord wordt verworpen, Gods ,wet wordt vertreden, eigen 
inzicht wordt ten troon verheven. Tijdens de Franse revolutie werd godin 
Rede in de Nötre Dame te Parijs geplaatst. Dat wil zeggen de menselijke 
rede getooid in mystiek licht zou voortaan de leidsvrouwe zijn voor de 
verlichte mensheid. Het is niet moeilijk in te zien hoe dit alles de conse
quentie was van de dwaling waarin de doperse geest verviel. Deze geest 
legde en legt dynamiet onder de Overheid en de gezagscrisis onzer dagen 
is er het bittere 'gevolg van. 

De ware mystiek des geloofs laat echter de wereld niet los. Zij roept 
de wereld op tot den dienst des Heren. Zij omringt Overheid en volk 
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met haar gebed, zij houdt vast aan de oude beginselen, als bron van kracht 
en zegen juist ook voor onzen tijd. Zij kent een onverbreekbare tweeheid 
die in den grond een eenheid is: V reest God, eert den Koning! . 

* 
DE WEST .. EUROPESE ECONOMISCHE INTEGRATIE 

EN DE LANDBOUW 

DOOR 

P. VAN DER MARK 

1. Inleiding. 
Talrijk zijn in den laatsten tijd de pogingen om in West-Europa te 

komen tot een grotere samenwerking op economisch gebied. Eli het ligt 
voor de hand, dat daarbij ook de bedrijfstak van den landbouw niet buiten 
beschouwing kan blijven. Immers, de landbouw is voor ons grondstoffen

. arme land van zeer grote betekenis. Die betekenis blijkt met name ook 
uit het belangrijke aandeel, dat de agrarische export uitmaakt van den 
totalen export. Het zal niet nodig zijn, dit uitvoerig aan de hand der 
statistieken aan te tonen. Wij menen dan ook met een enkel globaal cijfer 
te kunnen volstaan. Voor 1949 bedroeg het percentage van den uitvoer 
in den landbouwsector ruim 50 % van den totalen export, terwijl dit 
voor 1950 ruim 48 ro bedroeg. Vermoedelijk is deze kleine achteruitgang 
te wijten aan de stijging van de prijzen van de grondstoffen op de 
wereldmarkt, vrijwel dadelijk na het uitbrèken van het conflict in Korea. 
Ev:eneens blijkt verder die betekenis duidelijk uit de percentages van den 
invoer ten behoeve van den landbouwsector gedekt door den uitvoer uit 
dienzelfden sector, die respectievelijk voor de genoemde jaren 162,1 ro 
en 132,7 % bedroegen. 

Wij kunnen hieruit in elk geval afleiden, dat onze landbouw voor een. 
groot deel is aangewezen op wat het buitenland van onze producten wenst 
te gebruiken. En als wij dit iets nader bezien, dan blijkt, dat wij hier 
eigenlijk met twee vraagstukken hebben te maken. 

In de eerste plaats komt dan de kwestie van de landbouwpolitiek ter 
sprake. Want 'de markt voor de landbouwproducten is in het algemeen 
zeer gevoelig. Met schrik herinneren wij ons de jaren dertig, toen, ten
gevolge van den diepen val der prijzen, de Overheid door tal van maat
regelen bescherming moest verlenen aan den bedrijfstak van den landbouw. 
Aan den boerenstand moest een redelijk bestaan worden gegarandeerd. 
In dien tijd droegen die maatregelen bijna zonder uitzondering een bij 
uitstek nationaal karakter. Geen wonder, want de verschillende volks
huishoudingen probeerden, mede tengevolge van het opkomend nationa
lisme, ieder op eigen kracht aan den maalstroom van de crisis te ontkomen. 
Toen was dan ook van een economische samenwerking met het b~iten
land geen sprake. De landbouwpolitiek was nationaal gericht. Wil men 
echter komen tot samenwerking in West-Europa, dan zal dit ook tot een 
coördinat\e van de landbouwpolitiek in de verschillende landen moeten 

.. 
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leiden. En daarmee krijgt dit vraagstuk een internationaal-politiek ka
rakter. 

Er is echter in de tweede plaats nog een ander vraagstuk, dat onze aan
dacht vraagt. Er bestaat namelijk het gevaar, dat we ook in verband met 
de bovengenoemde cijfers het probleem van de economische integratie 
alleen willen benaderen van den agraTischen kant. En een vrijen uitvoer 
van onze agrarische productie in West-Europa zouden wij als een buiten
kansje willen beschouwen. Vermoedelijk zou echter van de zijde der 
boeren in andere landen zeer groot verzet komen. Reeds nu, nadat er 
een begin van liberalisatie tot stand kwam, openbaart zich dit in ver
schillende landen. Daarom willen wij er met nadruk op wijzen, dat de 
landbouw zich nooit kan en mag isoleren van de andere sectoren in het 
economisch leven. De landbouw is een belangrijk, een primair element 
in onze samenleving 1). Wie echter op de verbondenheid met de andere 
bedrijfstakken onvoldoende let, zou kunnen vervallen in de fout van het 
vroegere physiocratisme of mogelijk van het hedendaagse agrarisch fun
damentalisme. Het gaat er nu maar, om, dat wij de juiste plaats van een 
bepaalden bedrijfstak in het geheel der maatschappelijke samenleving 
kunnen vinden. Ongetwijfeld zijn er grote verschillen tussen landbouw 
en industrie. Het mag echter nimmer zo zijn, dat de landbouw bij de 
industrie ten achter wordt gesteld. Wij menen, dat er te dien aanzien bij 
een groot deel der agrariërs vaak wel enig wantrouwen bestaat. En mis
schien is in den loop der jaren dat wantrouwen niet van· allen grond 
ontbloot geweest. Evenwel, wanneer wij hier te maken hebben met een 
politiek vraagstuk, dan is juist een stevig wederzijds vertrouwen een 
absolute voorwaarde. 

De samenhang tussen de internationaal-politieke en economische vraag
stukken stelt ons dan ook voor de vraag, hoe de plaats en het aandeel 
van den landbouw moet zijn bij de West-Europese economische integratie. 
Ook hier· geldt, dat die samenhang zo nauw geworden is, dat er eigenlijk 
geen geïsoleerde vraagstukken meer bestaan 2). 

Wij willen daarom beginnen met op enkele typische kenmerken van 
den Europesen landbouw te wijzen. Daarna willen wij nader onder ogen 
zien, wat de economische integratie eigenlijk bedoelt.. Vervolgens gaan 
wij na hoe en op welke wijze hier de noodzakelijk geachte coördinatie 
tot stand kan worden gebracht. Tenslotte willen wij met een enkel woord 
wijzen op de perspectieven, die zulk een integratie den landbouw biedt. 

2. De positie van den landbouw. 
Wanneer wij nU enkele opmerkingen maken over de positie van den 

landbouw in West-Europa, dan treft ons in de eerste plaats, dat het 
kleine gezinsbedrijf in sterke mate overheerst. Hierdoor komt het ook, 
dat we te maken hebben met een groot aantal agrarische ondernemers. 
Deze bewerken zulk een kleine oppervlakte· cultuurgrond, dat zij slechts 
met moeite in staat zijn, met het gezin tot een redelijke arbeidsproduc
tiviteit te komen. Voor Nederland is het zo, dat pLm. 67 % van de boeren 

1) Dr ]. L int hor s t Hom a n, Europese Landbouwpolitiek, v. Gorkum en Comp., 
Assen, 1951, blz. 14. 

ll) Dr ]. A. H. ]. S. B r u ins Slo t, Bezinning en Uitzicht, N.V. Gebr. Zomer en 
Keuning, Wageningen, blz. 14. 
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en tuinders slechts de. beschikking heeft over bedrijven met, een opper
vlakte van 10 ha en kleiner 3). Volgens Prof. FRIETEMA moet dit per
centage voor Zwitserland op 82, voor België op 86 en voor Noorwegen 
op 95 worden gesteld 4). Zeer duidelijk zijn in dit verband ook de cijfers 
voor de gemiddelde bedrijfsgrootte, die voor Nederland op 9,6 ha en voor 
België op 6,4 ha berekend wordt. Nog sterker spreken deze cijfers, wan-

. neer wij ze stellen tegenover de gemiddelde bedrijfsgrootte in de Ver
enigde Staten of in Nieuw-Zeeland, al ontbreekt hier in vele gevallen elk 
punt van vergelijking. 

West-Europa wordt dus, zo kan de conclusie zijn, gekenmerkt door 
den kleinen gezinslandbouw. 

Als tweede kenmerk kunnen wij noemen, dat de agrarische productie 
in W est-Europa zeer gevarieerd is. Vanzelfsprekend spelen hier klimato
logische verschillen een groten rol. Zo treft men in Frankrijk veel wijn
bouw aan, terwijl in Nederland de veehouderij wel zeer sterk domineert. 
Maar al is er daardoor een vrij sterke geografische arbeidsverdeling, ook 
op de bedrijven zelf treft men in de productie nog al enige variatie aan. 
Hieraan zit ongetwijfeld een voordeel verbonden, want wanneer de boer 
afhankelijk is van één product, dan is hij daarmede economisch zeer 
kwetsbaar. Zo zijn de eenzijdige greidebedrijven feitelijk geheel afhanke
lijk van de opbrengst van het product melk. Toch moet men er ook oog 
voor hebben, dat de aard van het boerenbedrijf een grotere variatie in 
de productie meebrengt. De agrarische producent kan zich maar niet steeds 
laten leiden door den hogen prijs van een bepaald artikel op de markt. 
De agrarische productie vraagt immers altijd veel tijd. Tussen zaaien en 
oogsten, tussen aankoop, opfok en afzet liggen op zijn minst enige maan
den. Dat brengt tevens mede, dat het bedrijf vrij veel kapitaal vraagt. 
In ieder geval, dat het kapitaal minder snel omloopt. Bovendien zal· de 
producent ook steeds met het oog op den grond een zekere vruchtwisse
ling moeten toepassen. Een bepaalde monocultuur bergt altijd grote ge
varen in zich. Voor ons land is in dat opzicht het verschijnsel van de 
aardappelmoeheid wel een sprekend voorbeeld. Vele gardeniers in het 
Noorden van Friesland hebben dat tot hun schade ondervonden. Verder 
dient men er op te letten, dat het ene product vaak nodig is voor de 
voortbrenging van het andere. Voor het winnen van een grote plas melk 
is een vrij grote hoeveelheid eiwitrijk krachtvoer nodig. Aangezien import 
van veevoeder practisch steeds met dollars betaald moest worden, is de 
laatste jaren er telkens op aangedrongen zoveel mogelijk veevoer uit eigen 
bedrij f te winnen. 

Wij zien dus een vrij sterk gevarieerde productie op grond van klimato
logische, geologische, bedrijfstechniséhe en zelfs nationaal-economische 
factoren. Daarbij komt echter nog iets. De Europese voedselproductie 
schiet nog altijd pl.m. 30 % tekort bij de eigen consumptie, die per hoofd 
van de bevolking nog te làag is. Door toeneming van de bevolking zal 
die consumptie nog steeds stijgen 5). De agrarische productie moet dus 
nog een heel stuk worden opgevoerd. Door de variatie in de productie is 

3) Verslag over de landbouw in Nederland over 1948, Staatsdrukkerij, 1950, blz. 327. 
4) Prof. Dr H. ]. Fr iet e m a, Het vraagstuk van de Europese economische inte

gratie in de landbouw, in: De Economist, December 1950, blz. 833. 
5) L int hor s t Hom a n, a. W., blz. 74, stelling 4. 
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het echter zo, dat er ~an sommige producten meer dan"voldoende. wordt 
geproduceerd. Van andere producten, b.v. granen, lijkt het er niet op. 
Vele kleine gezinsbedrijven zouden bij een uitbreiding van de graan.teelt 
vast en zeker in grote moeilijkheden komen. Juist het kleine bedrijf moet 
het hebben van het veredelde product. 

Dit brengt ons echter in de derde plaats in aanraking met het probleem 
van, wat wij willen noemen, het marginale bedrijf. Hieronder verstaan 
wij het bedrijf, dat nog juist zonder verlies produceert. Zo zal een mar
ginaal veehouderijbedrijf nog net zonder verlies het product melk voort
brengen. Het ligt onmiddellijk voor de hand, dat hierop tal van factoren 
invloèd hebben. Wij denken hier o. a. aan verschillen in natuurlijke pro
ductievoorwaarden. Zo speelt de kwaliteit van den grond hier een voor
name rol. Vergelijk bijvoorbeeld eens de van nature rijke en vruchtbare 
klei- en lössgronden met de vaak arme zandgronden. En dan is het juist 

· ,hier weer de grootte van het bedrijf, waarop het aankomt. Hierbij komt 
nog, dat in onzen tijd ook het technisch-economisch niveau van de be
drijfsvoering een woordje meespreekt. Telkens weer komt dat ook in de 
Benelux-besprekingen naar voren. In landbouw-technisch opzicht staat 
de Belgische boer nu één keer bij zijn Nederlandse collega ten achter. 

· En die verschillen zijn de resultaten van de ontwikkeling van jaren. 
Hierbij sluit' metéén aán, dat deze verschillen ook een uitvloeisel kunnen 
zijn van de gevolgde landbouwpolitiek. Elk land voert vaak een eigen 
sociaal-economische politiek. En daardoor zijn er ook grote verschillen in 
het prijs-niveau van de belangrijkste kostenbestanddelen ontstaan. Neem 
alleen maar eens het verschil in pachtprijzen tussen Nederland en België. 
Zodoende kan het voorkomen, dat wat in het éne land als submarginaal 
wordt beschouwd, in het andere land misschien nog juist als een mar-

· ginaal bedrijf kan worden aangemerkt. 
Het probleem van het marginale bedrijf in den West-Europesen land

bouw is daarom juist zo moeilijk omdat men daarbij steeds rekening moet 
houden met de typische eigenaardigheden· van het boerenbedrijf. Hier 
spreekt het verschil met de industrie wel heel sterk, zowel" wat de pro
ductie als wat den producent betreft . 

. Wij zien toch in heel veel gevallen, dat personen uit .den agrarischen 
sector niet gemakkelijk afvloeien naar andere bedrijfstakken. Kort ge
leden is in ons land bij het onderzoek te Ede en Schijndel nog weer komen 
vast te staan, dat vooral de overgang naar de eigenlijke industrie op grote 
moeilijkheden stuit 6). Bovendien zal bij het onrendabel worden van het 
bedrijf de productie niet direct worden gestaakt. Al komt ook het arbeids
inkomen van den kleinen boer hoe langer hoe meer in een wan-verhouding 
te staan tot dat van de grote. boeren en landarbeiders, dan nog zal op 
deze bedrijven de productie nog langen tijd doorgaan. Immers, in den 
vorm van grond en gebouwen is er relatief een vrij groot kapitaal in deze 
bedrijven geïnvesteerd. 

Inderdaad, zo kan de conclusie wel zijn, is het probleem van het mar
ginale bedrijf zeer ingewikkeld. Enerzijds toch behoort een uitbreiding 
van het areaal dezer bedrijven vrijwel tot de onmogelijkheden. De uit
breiding van de oppervlakte cultuurgrond is toch al aan zeer nauwe 

6) I!rof. Dr E. W. Hof s tee. Sociale aspecten van de Landbouwpolitiek. Rede 10-j. 
bestaan L.E.I. 
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grenzen gebonden. Voor den jongsten oorlog nam de agrarische wereld
productie toe met 0,7 ro door vergroting van het geoogste oppervlak 1). 
Dit tempo zal zeker niet kunnen worden volgehouden. En met name in 
het dichtbevolkte West-Europa zal dit niet het geval zijn. Droogleggen 
van moerassen, nieuwe verkavelingen, inpolderingen, ontginningen enz. 
kunnen niet steeds doorgaan, afgezien nog van de ontzaglijke kapitaals
investeringen, die dit van ons verarmd werelddeel zou vragen. 

Andererzijds echter willen wij er op wijzen, dat het belang van een 
welvarend en gezond gezinsbedrijf niet licht overschat kan worden. Wij 
zouden dit als een vierde kenmerk van den landbouw willen zien. Wij 
bedoelen dus, dat de landbouw ook uit sociologisch oogpunt een belang
rijke taak in West-Europa heeft. Het is misschien wel goed hierop in 
onzen tijd met nadruk te wijzen. Want juist in dit bijna overbevolkte 
Europa met zijn millioenensteden, zijn ver doorgevoerde industrialisatie 
en mechanisatie, met zijn verwildering en decadentie, met heel zijn ge
saeculariseerden Jevensstijl kan een gezonde landbouw van beslissende 
betekenis zijn. In dit verband is het nodig te wijzen op het hoge belang 
van de streekcultuur. In dezen tijd met zijn sterk nivellerende tendenties 
moet daarom ook aan de ontwikkeling van een gezonde plattelandseultuur 
de volle aandacht worden geschonken. Wij denken aan het gevaar van 
de landvlucht, die vooral in Frankrijk zulke verbijs~erende vormen heeft 
aangenomen. Wij denken ook aan het falen van de agrarische politiek in 
China. En de jonge boeren vooral zijn het, die met enthousiasme mar
cheren in de rode legers van MAO TSE TUNG 8). 

Wij staan hier dan ook inderdaad voor een probleem. Enerzijds zijn 
wij er van overtuigd, dat een gezonde landbouw met een welvarende 
boerenbevolking dringend nodig is. Andererzijds kan de vraag echter ook 
worden gesteld of het sociaal en economisch verantwoord is de sub
marginale bedrijven in stand te blijven houden. Terecht schrijft Dl' J. 
LINTHORST ROMAN: "Hier botsen vaak economie en sociologie: het gaat 
per saldo niet om het product maar om den mens" 9). 

Het is nodig, absoluut en zonder enige restrictie, dat we streven naar 
een modem en efficient agrarisch bedrijf. Overbezetting en onderbezetting 
beide moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarom is het een 
urgente vraag, wat daarvoor per regio, per streek kan worden gedaan, 
met behoud en handhaving der culturele waarden. 

3. De integratie. 
Wanneer wij nu gaan handelen over de veelbesproken integratie, willen 

wij proberen eerst een korte omschrijving te geven van wat wij onder 
die economische integratie moeten verstaan, om daarna te schetsen welke 
problemen die voor den landbouw schept, gezien ook de hierboven ge
noemde kenmerken van den West-Europesen landbouw. 

Voor 'het woord integratie zou men ook kunnen lezen: éénwording. 
En de -term economische integratie betekent dan dus: éénwording van 

7) Dr Ir A. L. S. B ä r, Enkele opmerkingen over het toekomstig prijspeil van agra
rische producten, in: De Economist, October 1948, blz. 662. 

8) Dr J. Ver k u y I, De Geest van Communisme en Kapitalisme en het Evangelie 
van Christus, Uitgeverij van Ke)11en, Delft, 1950, blz. 58. 

9) L int hor s t Hom a n, a. W., blz. 17. 
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meer staten op economisch gebied 10). Eigenlijk streeft men er dus naar, 
dat de grenzen tussen de staten op economisch terrein van geen betekenis 
meer zijn. Er zou dan feitelijk ook maar één markt meer zijn. En der
halve zou er dan sprake kunnen zijn van" een vrij goederenvervoer. Ideaal 
zou echter zijn, indien er een vrij verkeer der verschillende productie
factoren mogelijk was. Dan zou het dus niet alleen gaan om een vrij ver
keer van goederen, maar evenzeer om een vrij verkeer van personen en 
kapitalen. . 

Wij zijn nuchter genoeg, om te weten, dat dit nimmer op korten ter
mijn te verwezenlijken is. De verschillende staten zullen steeds een grote 
mate van politieke zelfstandigheid willen behouden. En dat brengt met 
zich mede, dat er steeds grote verschillen blijven. Een totale integratie 
veronderstelt itpmers ook een gelijk gerichte economische, monetaire, 
financiële; sociale en agrarische politiek. 

Wij zijn ook nuchter genoeg om te weten, dat de integratie nimmer 
bereikt zal worden door een politiek van algehele staatsonthouding. Wij 
zullen dan ook zien, dat voorlopig vooral alle aandacht moet worden ge
schonken aan de opheffing van de belemmeringen, die er in het inter
nationale, of in dit verband misschien beter gezegd: in het inter-Europese 
handelsverkeer zijn. 

Immers, die belemmeringen zijn na den eersten wereldoorlog in zo 
ontstellende mate toegenomen. Voorheen waren er betrekkelijk weinig 
beperkende bepalingen en vond bescherming eigenlijk alleen plaats door 
middel van invoerrechten. Vooral in de jaren dertig heeft de Overheid 
op grond van tal van motieven ingegrepen. Hier was het om zich te ver
dedigen tegen de risico's van de wereldmarkt, daar wilde men maat
regelen voor het scheppen van volledige werkgelegenheid, en ginds waren 
er nationale aspiraties. De gevolgen bleven niet uit. Een serie van nieuwe 
handelspolitieke wapenen kwam steeds meer in gebruik. Quantitatieve 
restricties gingen al spoedig met deviezenrestricties gepaard. En zo werd 
zowel het goederen- als het geld- en kapitaalverkeer beknot. Een ver
nuftig stelsel van subsidies, premies, productieregelingen, toeslagen. en 
heffingen kwam dit nog vervolmaken. En steeds meer kwam het econo
mische verkeer op bilaterale basis te staan. Vergeefs klonken waarschu
wende stemmen. Men had slechts oog voor de directe voordelen. Want 
tot eIken prijs streefde men naar grotere kansen voor zwakke export
producten en met name ook hoopte men daardoor een grotere stabiliteit 
in den afzet te verkrijgen. 

Heel deze ontwikkeling is tenslotte uitgelopen op het stroeve verkeer 
van tegenwoordig. En allerwege is. er de zucht, de banden te slaken. 
Vooral ook omdat na de bevrijding de dollarschaarste in vele landen het 
grote probleem is geworden. Juist omdat de valuta's der verschillende 
landen niet convertibel zijn, hangt die schaarste aan dollars als een zwaard 
van Damocles boven verschillende landen. Er moet wat gebeuren. Van
daar dat men thans zoekt naar den weg terug. En dat is geen gemakke
lijke weg. Men heeft hem betreden onder den schonen naam van vrij
making, liberalisatie, van het inter-Europees handelsverkeer. Men streeft 
naar regionale unies. Maar de moeilijkheden stapelen zich op. 

Ook voor den landbouw stuit men op grote moeilijkheden. Wij willen 
10) Mededelingen van de Stichting voor de Landbouw, 12 Januari 1951, blz. 1. 
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ar, er slechts een paar noemen, want van volledigheid kan bij deze materie 
!lis geen sprake zijn. 
~r- Een van de moeilijkheden, waarmee men ten aanzien van den land-
13l bouw in aanraking komt, ligt zeker hierin, dat er sommige landen zijn 
le- met een groten agrarischen export, terwijl andere landen zich in het tegen-
~r- overgestelde geval bevinden. Zo kunnen wij als voorbeeld Denemarken 
en en Nederland stellen tegenover België en West-Duitsland 11). Op zichzelf 

beschouwd zou men dit moeten zien als een voordeel, als een zeer ge-
~r- lukkige omstandigheid. Het ene land kan nu immers een tekort in een 
>te ander land aanvullen. Een vèr-gaande liberalisatie zou den exportlanden 
let dan ook zeer te stade komen. Maar dan is het nodig, dat de landen elkaar 
tie ook vinden in den prijs. 
re, En daarmee zijn wij bij de tweede moeilijkheid gekomen. Er is name-

lijk een groot verschil in kostprijs tussen de verschillende landen. Zo zou 
Ier . Nederland misschien wel ad libitum boter in België kunnen invoeren, 
rij maar dan moet het prijspeil op de binnenlandse markt in België niet te 
~e- zeer gedrukt worden. Immers, dan zou de productie bij de Belgische 
~r- boeren niet meer lonend zijn. En onmiddellijk zouden ze bij hun Regering 
~se vragen, den invoer van de goedkope Nederlandse boter aan banden te 

leggen. Als wij daarbij de vraag stellen, hoe het komt, dat de kostprijs 
zo in Nederland en Denemarken pLm. 20 % ligt beneden den kostprijs in 
lig andere landen, dan speelt daarbij de technische vakbekwaamheid en de 
or efficiente bedrijfsvoering een zeer groten rol. Niettemin moet opgemerkt 
id worden, dat door de sociaal-economische politiek het niveau van de kost-
~r- prijzen min of meer kunstmatig is gedrukt. Denk aan de politiek van 
Lt- bevroren pachten en beheerste lonen. Hier blijkt duidelijk, hoe nauw de 
~ ene factor met den anderen is verbonden, en dat men daarom steeds een 
ve grote fout begaat, wanneer men deze vraagstukken van elkaar isoleert. 
ve Er is echter nog een derde moeilijkheid. Uit wat over de positie van 
rd den landbouw werd opgemerkt, volgt ook, dat het dringend nodig is, op 
r- een verhoging van de agrarische productie in West-Europa aan te sturen. 
~n En ongetwijfeld liggen hier nog grote mogelijkheden. Een van de moge-
0- lijkheden zou zeker zijn, dat men zou kunnen beschikken over een ruime 
u- hoeveelheid voedergranen. En juist deze zijn meest afkomstig uit de 
nt dollar-landen. Hier worden wij dus ten aanzien van de agrarische pro-
t- ductieverhoging geconfronteerd met het probleem van de dollarschaarste. 
~it Dat brengt twee dingen mee. Allereerst zou daardoor het tekort op de 

betalingsbalans groter kunnen worden, althans de situatie ten opzichte 
er van de harde valuta's zou er door verslechteren. De dollars blijven immers 
n. voorshands schaars. Maar in de tweede plaats is hier het directe verband 
et met de rest van de wereld. Hier komen wij dus in aanraking met de 
Ie wereldmarkt. En bij stijgende prijzen op die markt zou ook de kostprijs 
'd der producten omhoog gaan. Het is dan natuurlijk de vraag of er nog 
1- een vlotte afzet van deze veredelde producten in dit verarmde Europa 
e- mogelijk is. De koopkracht i11 de verschillende landen zal tenslotte be-
j- slissend zijn of en waar en hoeveel er nog van dit veredelde product kan 
ft worden geproduceerd. Voorts moet er ook op gewezen worden, dat er 

ten aanzien van deze producten vaak een vraag bestaat, die een min of 

11) Prof. Dr H. J. Fr iet e m a, a. W., blz. 828 en 829. 
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meer inelastisch karakter draagt. En tenslotte zij vermeld, dat de uitvoer 
van deze producten voor een groot deel gaat naar de landen, die niet in 
dollars terug betalen. Hier zou dus een overdracht plaats kunnen vinden 
door middel van het veredelde product, die de valutamoeilijkheden nog 
zou verergeren. Zo treft ons hier weer het verband met de monetaire 
perikelen onzer dagen. En het is niet te veel gezegd, dat men zich nog 
lang niet genoeg bewust is van de geweldige betekenis, die het geld heeft 
in onze maatschappij. Het kan direct de ruilverhouding beinvloeden. Zo 
blijft er enerzijds de eis tot vergroting van de agrarische productie, maar 
andererziJds is men om handelspolitieke, monetaire en sociale redenen 
genoodzaakt, die vergroting alleen te effectueren, indien daardoor in den 
economischen sector gèen al te grote prijsverwringing optreedt. 

Tenslotte willen wij ook hier wijzen op het sociologische aspect. Er 
zijn mensen, die menen, dat wij door een ruimen invoer 'van voedergranen 
ook de moeilijkheden voor de kleine boeren kunnen wegnemen. Eigenlijk 
toch, zo is de redenering, wordt de zo krappe grond dan uitgebreid met 
de uitgestrekte vlakten van de La Plata of de onmetelijke velden rond 
het meer 'van Toronto. Bovendien zullen tal van arbeiders een plaats 
vinden in de veevoederindustrie met haar maalderijen en oliefabrieken. 
Op den duur zou dit zeker tot een verlaging van den kostprijs leiden, 
waardoor dan ook de kosten van levensonderhoud zouden dalen. De in
dustrie zou dan weer beter kunnen concurreren. Het is bij deze redenering 
als valt er over het argument van de internationale arbeidsverdéling een 
nieuwe glans. Voor den landbouwenden ' stand staan daar echter nog 
steeds de jaren tachtig als een baken in zee. En daarbij komt, dat men 
in feite geen rekening houdt met de realiteit. Want de dollarschaarste 
moge momenteel wel zeer acuut zijn, wij moeten haar niet zien als een 
voorbijgaand verscnijnsel. Zij is niet een probleem van vandaag of. mor
gen, maar wij zullen er misschien meer dan een generatie lang mee te 
worstelen hebben 12). Ingrijpende structuurwijzigingen in den wereld
handel zullen zich moeten voordoen. En de monetaire sanering van Europa 
kome niet in de laatste plaats. . 

Intussen blijft het probleem van het kleine gezinsbedrijf. Het kan na
tuurlijk niet zo zijn, dat men deze groep aan haar lot overlaat. Het gevaar 
van verpaupering zou dreigen. En de toch al wankelende democratie zou 
daardoor gretig voedsel geven aan mogelijke communistische activiteiten. 

Terwille van een gezonden boerenstand met al de voordelen in socio
logisch opzicht zal men dus moeten zoeken naar een weg, die bij ver
eiste opvoering der productie aan de boeren een redelijk bestaan verschaft. 
Landbouwpolitieke maatregelen kunnen dan niet gemist worden. Het is 
nu maar de vraag, hoe die voor de verschillende landen moeten zijn. Hoe 
kan derhalve bij een geïntegreerd Europa de coördinatie van de landbouw
politiek plaats vinden? 

4. De coördinatie. 
Een actieve landbouwpolitiek kan niet gemist worden. Voordat we 

nader ingaan op de vraag, hoe het in de landbouwpolitiek der verschil-

12) Prof. S. Pos t hum a, Voorwoord blz. VIII bij De Dollarschaarste in West
Europa door Dr H. Zoetewe~, Uitg.mij N.V. H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1949. 
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lende landen tot een zekere coördinatie kan komen, menen wij nogmaals 
te moeten wijzen op den nauwen samenhang van de besproken verschijn
selen. Nimmer zal men alleen door een gecoördineerde landbouwpolitiek 
de moeilijkheden kunnen oplossen. Zij zal dus gepaard moeten gaan met 
een sanering op monetair en financieel gebied. Handelspolitieke moeilijk
heden moeten aan het belang van West~Europa worden getoetst. Een 
harmonisatie van het sociaal en economisch beleid mag niet achterwege 
blijven. Steeds zullen wij aan deze voorwaarden moeten vasthouden. Wil 
West-Europa politiek, militair, economisch tot een eenheid worden, dan 
is er ontzaglijk veel te doen. Dan zullen er heel wat heilige huisjes afge
broken moeten worden. Dan kan er zelfs een tijd komen, dat aan sommige 
nationale sentimenten het zwijgen moet worden opgelegd. Voor alle dingen 
is nodig, dat wij de dingen gaan bezien in Europees verband; dat wij 
ons een éénheid voelen tegenover de rest van de wereld. De integratie 
zal er niet gemakkelijk komen. Zeker is wel, dat ze slechts zeer geleidelijk, 
slechts. etappegewijze tot stand kan worden gebracht. Even zeker is echter 
ook, dat er bij al de te nemen maatregelen geloof moet zijn aan de moge
lijkheid van Europese samenwerking. Zo niet, dan vervalt elke discussie 
in een krenterige bespreking over mogelijke nationale voor- of nadelen. 

De coördinatie is momenteel voortdurend in discussie, getuige ook de 
vele plannen, die daaromtrent den laatsten tijd zijn ingediend. Het is niet 
nodig, deze plannen uitvoerig te bespreken. In het algemeen echter kan 
de coördinatie van de Europese landbouwpolitiek langs drieërlei weg 
worden benaderd. Hierbij spreken wij er niet over, dat een vrijere uit
wisseling van landbouwproducten tot stand zou kunnen komen door op
heffing van belemmeringen en het overeenkomen I van een toelaatbaar 
maximum van nationale bescherming. Immers, dit is bijna vanzelfspre
kend als een axioma te aanvaarden. 

Wij noemen dan eerst den weg, die loopt via het prijsbeleid. Immers, 
een zekere stabilitC(!it in de prijzen kan voor den landbouw van grote be-. 
tekenis zijn. En wel om twee redenen: niet alleen zal zulk een stabiliteit 
stimulerend op de productie werken, maar ook wordt daardoor aan het 
bedrijf zekerheid verschaft, die voor een voortgezette rationalisatie zo 
dringend nodig is. Zo is ontstaan de gedachte aan een Europesen ver
handelingsprijs, die met name in het plan-MANsHoLT naar voren komt 13). 

Die gedachte is naar onze mening niet geheel verwerpelijk. Zulk een Euro-
. pese prijs is dan de basis, waarop het boerenbedrijf zich kan instellen. 
In verband met de marginaliteit van vele bedrijven dus van grote be
tekenis. Dat neemt niet weg, dat daarmede eigenlijk een kunstmatige prijs 
wordt ,gecreëerd. Naast de wereldmarktprijs zou dan de Europese prijs 
komen en wij stellen ons voor, dat in vele gevallen er ook nog weer een 
nationale prijs zou komen opduiken. Eventuele verschillen zouden dan 
moeten worden overbrugd door middel van subsidies en heffingen. Yoor 
West-Europa zou er dan in elk geval een: hoge autoriteit moeten komen, 
die al of niet in overleg met de organisaties, den prijs vaststelt en tevens 
een landbouw-integratiefonds zal moeten beheren. Het lijkt er dus wel 
op, dat thans de statuten van West-Europa ten aanzien van den landbouw 

13) Persbericht No 240, dd. 2 November 1950 van de Afd. Voorlichting van het 
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, blz. 2. 
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het beeld van onze nationale landbouwpolitiek wordt voorgehouden. Hier
tegen zijn natuurlijk wel enige bedenkingen in te brengen. Want in de 
eerste plaats loopt men hier het gevaar voor heel West-Europa tot een 
stelsel van volledige ordening te vervallen met al de misère daaraan ver
bonden. In de tweede plaats is het echter de vraag of in alle landen de 
boeren, zowel individueel als collectief in hun organisaties, zullen mede
werken. Het is juist van zulk een geweldige betekenis, dat de boeren de 
genomen maatregelen en prijzen niet alleen kunnen billijken, maar ook 
aan de uitvoering daarvan meehelpen. Wij zijn daar niet gerust op. Want 
het zou immers van de boeren vragen, dat zij Europees dachten. En dat 
lijkt ons voorlopig nog wel wat al te optimistisch. Zulk een weg via het 
prijsbeleid oefent een directen invloed uit. Het middel zal daarom met 
voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, misschien eerst voor een be
paald product. In deze richting wijst o. a. ook een Frans plan 14). 

Er is echter ook nog een andere, een meer indirecte weg. Want een 
goede landbouwpolitiek omvat ook de zorg voor voorlichting en onder
wijs, wetenschap en researchwerk. En het is niet toevallig, dat wij voor
lichting en onderwijs noemen voor het wetenschappelijk en het onder
zoekingswerk. Immers, door voorlichting en onderwijs komen wij in direct 
contact met de boeren zelf. En het is van grote waarde, dat hieraan in 
West-Europa veel zorg wordt besteed. Dat zal immers de verschillen in 
vakkennis en bekwaamheid hoe langer hoe meer uitwissen. Dan moet 
echter aan één algemene voorwaarde worden voldaan. En dat is een goede 
algemene ontwikkeling van de boerenbèvolking. Het effect van voorlich
ting en onderwijs is heel vaak van psychologischen aard. Ook de sociale 
structuur van bepaalde groepen speelt een zeer belangrijke rol. Maar 
nooit zal het effect groot kunnen zijn, indien voorlichting en onderwijs 
niet steunen op een bepaalde feitelijke kennis. Daarom moet het lager 
onderwijs op het platteland bevredigend zijn. Het moet en mag in geen 
geval de mindere zijn van het onderwijs in de stad. Soms lijkt het er wel 
op, dat de leerstof voor de stad zonder meer ook op het platteland kan 
gebruikt worden. Het is voor ons zeer de vraag of dit juist is. Een mo
dern en efficient bedrijf vraagt van den boer een uitgebreide kennis op 
technisch en economisch gebied. Het behoeft ons dan ook in het geheel 
niet te verwonderen, dat de Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking (O.E.E.S.) hierover een rapport liet samenstellen. En dan 
valt het ons in dit rapport op, dat in de verschillende landen meestal de 
resultaten van het landbouwkundig onderzoek te langzaam den weg naar 
de practijk vinden. Het aantal boeren, -dat door één ambtenaar moet wor
den voorgelicht, loopt in de verschillende landen uitéén van enkele hon
derden tot verscheidene duizenden 15). Wij kunnen hier niet dieper op 
ingaan, maar willen er alleen nog op wijzen, dat voor een goed effect ook 
deze dingen door de boeren zelf moeten worden gedragen. De zelfwerk
zaamheid der boeren in tal van organisaties zal mede beslissend zijn voor 
de toekomst. Het doet er dan uit dien hoofde niet zo veel toe, waarin de 
boeren medehelpen. Of het nu verenigingen voor bedrijfsvoorlichting of 

14) Med. v. d. Stichting v. d. Landbouw, 6 April 1951, blz. 96. 
15) Ir ]. M. A. Pen der s, Een Europese studie over de landbouwvoorlichtings

dienst en wat daaruit voor Nederland te leren valt, in: Maandblad voor de Landbouw
voorlichtingsdienst, Mei 1951, blz. 176. 
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standsorganisaties,. of aankoop-coöperaties of de boerenleenbanken of 
waterschaps- en polderbesturen of mogelijk in de toekomst de otganen 
der p.b.o. zijn, het gaat er om, dat ze meedoen. En dat ze ook verant
woordelijkheid durven dragen. Dan gaat er van den boerenstand kracht 
uit ook in sociologisch opzicht. 

Een voorlichtingsapparaat, democratisch van opzet; vakonderwijs, 
waarbij niet alleen het accent valt op het technische, vaak misschien wel 
het natuurwetenschappelijke, maar waar in onzen tijd ook de algemeen 
economische naast de bedrijfseconomische facetten worden belicht, kan 
van grote betekenis zijn. Wel zal daarbij gewaakt moeten worden tegen 
een absolute individualisering van den boerenstand. Daarom zullen de 
personen van voorlichting en onderwijs zich één moeten voelen met de 
boeren. Ook verdient het aanbeveling daarbij te letten op wat streek
cultuur en streekgewoonten den boer in zijn aard en karakter hebben 
meegegeven. Die milieufactoren mogen nooit uitgeschakeld worden. Van
zelfsprekend is men langs dezen weg niet in staat, op korten termijn de 
verschillen te nivelleren. Wel is echter nodig een voortdurend inter~ 
Europees contact ten aanzien van voorlichting en onderwijs, als ook voor 
de uitwisseling van wetenschappelijk werk. Dienaangaande zal, er ook 
een ruime publiciteit moeten zijn. 

Tenslotte is het noodzakelijk ook den derden weg te betreden. Want een 
\ verhoging en rationalisering kan niet alleen worden bewerkstelligd door 

een Europesen prijs en een intensieve voorlichting. Daarvoor is onder 
meer ook nodig, dat men uitgaat van een goed, een prima poductie
apparaat. En hiervoor zullen in heel veel gevallen vrij grote en omvang
rijke investeringen nodig zijn. Die investeringen kunnen in den landbouw
sector niet worden gemist. Wij hebben wel eens den indruk, dat van de 
financiële hulp aan de verschillende landen verleend, meestal maar een 
klein deel voor den landbouw wordt gebruikt. De bestaande investeringen 
moeten dan ook tot in de perfectie worden benut. Nieuwe investeringen 
zullen vooral in de achterlijke gebieden moeten plaatsvinden. Deze ge
dachte is nader uitgewerkt in een Frans voorstel, het zogenaamde plan
PETSCHE 16). Hierin wordt zelfs gesproken over een Europese Investe
ringsbank met een begin-kapitaal van 500 millioen dollar. Hieraan zou 
dan verder de Internationale Herstelbank en misschien ook Amerikaans 
en particulier kapitaal kunnen deelnemen. Het gaat er dus hier om, dat 
met behulp van de moderne techniek en een zorgvuldige efficiency een 
zodanig gebruik gemaakt wordt van den cultuurgrond, dat daardoor mo
gelijke verschillen worden overbrugd. Daarnaast is echter meer nodig. 
Want ongetwijfeld zal dit op vele plaatsen tot een andere werkverdeling 
nopen. Door een betere verkaveling, ontsluiting van wegen en waterlopen 
.zal ook de grootte en de ligging der bedrijven zodanig gewijzigd kunnen 
worden, dat het in 'stand houden van tal van bedrijven daardoor sociaal 
en economisch verantwoord is. Gezocht moet worden naar een bedrijf, 
dat den boer en zijn gezin een redelijk bestaan geeft. Zou er in dicht
bevolkte streken een overbezetting op de bedrijven zijn, dan zou ook een 
passende industrialisatie ten plattelande onder ogen moeten worden gezien. 

16) Linthorst Homan, a.w., blz. 51 en 52. 
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Kortom, heel de investeringspolitiek voor het platteland moet met be
dachtzaamheid en zorg worden gevoerd. 

Zeer in het algemeen hebben wij in het bovenstaande aangegeven langs 
welke wegen de coördinatie van de landbouwpolitiek in Europa zou kun
nen plaatsvinden. En niemand zal van oordeel zijn, dat dit in korten tijd 
klaar komt. Integendeel, al de genoemde maatregelen, plannen, voor
stellen, regelingen, investeringen, wijzigingen, zijn slechts te verwerke
lijken "on the long run". Op korten termijn wordt niet meer en niet 
minder gevraagd dan dat wij Europees leren denken. Dan ook heeft het 
nog zin na te gaan, welke perspectieven de economische integratie den 
landbouw biedt. . 

5. Perspectieven. 

Een geïntegreerd Europa biedt den landbouw ongetwijfeld zeer vele 
perspectieven. Wij willen zeer beknopt daarover een paar opmerkingen 
maken. 

Door een grotere stabiliteit in de prijzen der landbouwproducten zal 
de boer vast en zeker bereid zijn tot meer inspanning. Hij zal zich blijven 
toeleggen op het telen van die gewassen, op het voortbrengen van die 
producten, waarvoor zijn grond en zijn bedrijf zich het beste lenen. In 
feite komen wij daardoor tot een betere arbeidsverdeling. En eigenlijk 
was het ons van den aanvang af daarom te doen. 

Het gevolg zal zijn, dat zich daaruit langzamerhand productieverschui
vingen losmaken, die zullen leiden tot gemiddelde lagere kostprijzen. Hier
uit zou op den duur volgen een gemiddeld lagere prijs voor de verbruikers. 
En dan zal de consumptie toenemen.' Met andere woordert de materiële 
welvaart zou stijgen, en dat betekent ook dat het veredelde product groter 
kansen krijgt. Hiervan zou het kleine bedrijf zeker profiteren. 

Voorts zullen de tijdelijke overschotten op de markt minder ongunstig 
werken, omdat vrije invoer naar andere West-Europese landen steeds 
mogelijk zal zijn. Hierdoor zal men minder afhankelijk zijn van de rest 
van de wereld. De dollars zouden minder schaars worden én de betalings
balans zou een meer geruststellend beeld vertonen. Heel de liberalisatie 
zo~ zijn gunstigen terugslag geven op het economisch leven. 

Maar ook, en dat tenslotte, de landbouw zou zich beter bewust zijt1 
van zijn plaats in de maatschappij. Aan de ontvolking van het platteland 
zou een einde kunnen komen. De geforceerde urbanisatie zou eindelijk 
eens haar tegenwicht gevonden hebben. En misschien zou door gezonde 
verhoudingen ten plattelande heel de maatschappij weer meer een orga
nisch beeld vertonen. Misschien ook zou dan eindelijk eens "de pakdra
gende ezel" gestald kunnen worden. 

Ook al moeten wij de oorzaken van de crisis, waarin West-Europa 
zich bevindt, veeleer wijten aan andere oorzaken dan louter economische, 
toch moeten wij de pogingen om te komen tot een verhoging van de 
materiële welvaart toejuichen. Want ook daardoor komen wij sterker 
te staan tegen de totalitaire machten, die onze vrijheden bedreigen. En 
wie het zo ziet, blijft geen onbewogen toeschouwer. Er kan dan maar één 
conclusie zijn. Deze conclusie, in woorden ontleend aan het boerenbedrijf: 
de hand aan den ploeg. 

* 
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BOEKBESPREKING 

Prof. Mr P. S. GERBRANDY, De scheuring van het rijk. Het 
drama van de Indonesische crisis. Kampen, J. H. Kok 
N.V., 1951; 294 blzz. f 8.90 geb. 

Van dit werk verscheen reeds het vorig jaar een Engelse uitgave onder 
den titel Indonesia 1). Het heeft weinig zin uit te vorsen of de Engelse of 
wel de Nederlandse uitgave de meest oorspronkelijke is. Uit den opzet , 
van het boek blijkt echter duidelijk dat de auteur èn in de waardering 
der feiten èn in de tekening "an de achtergronden dier feiten verantwoor
ding aflegt niet slechts voor de tegenstanders in eigen land maar mede 
tegenover een publiekeopini~ in de wereld die Nederland van het begin 
van de Indonesische crisis tegen is geweest. 

Een uitvoerig overzicht van den inhoud van dit. boek is hier niet nodig. 
De titel zegt duidelijk waarover het in dit boek gaat. Aan het relaas van 
de scheuring gaat vooraf een schets van de politieke, economische, sociale 
en algemeen-culturele situatie in Nederlands-Indië vóór den Japanesen 
inval. Na de uitvoerige weergave der feiten gaat de auteur in op de pro
blemen welke na de scheiding van Indonesië en Nederland voor beide 
landen zijn overgebleven. In aansluiting hieraan tracht hij in een achttal 
bladzijden de belangrijke vraag te beantwoorden of Nederland, nu het 
impetium ruw uiteengebroken werd, nog toekomst heeft. Het werk wordt I 

afgesloten met een aantal bijlagen, waarin de voornaamste overeenkom
sten welke in de~ loop van de Indonesische crisis tot stand kwamen, zijn 
opgenomen en met een beknopte levensschets van SOEKARNO, HATTA, 
S]AHlUR en T AN MALAKKA. 
Wie dit boek ter hand neemt behoeft geen dorre opsomming van de feiten 

of een uiterst voorzichtige poging tot beoordeling van den gang der ge
beurtenissen te duchten. Van den auteur kon niet anders worden ver
wacht dan dat de Indonesische crisis levendig en dramatisch zou worden 
beschreven. 

In zekeren zin zou men dit werk een gedenkschrift kunnen noemen, 
aangezien Prof. GERBRANDY van het begin af op verantwoordelijke posten 
medespeler is geweest in het Indonesische drama: in Londen en aan
vankelijk in bevrijd Nederland als minister-president en later als één van 
de felste en meest overtuigde tegenstanders van de Regering. 

Prof. GERBRANDY heeft in de oppositie tegen het beleid van onze Rege
ring inzake Indonesië een eigen positie ingenomen, juister gezegd, een 
eigen toon laten horen. En ook nu, in het besproken boek, spreekt hij zijn 
eigen, duidelijke taal. Zijn geestverwanten zijn principiëel met hem één, 
in het bijzonder dan, wanneer hij de "Gevaarlijke Tendenzen" (de theorie 
van den wil, de gedachte van de nationaliteit en den nationalistischen staat) 
'tekent, maar niet zullen zij al zijn voorstellingen voor hun rekening willen 
nemen. De verschillen betreffen meestal de wijze waarop wordt gestreden 
en de accenten· welke worden gelegd. 

1) Uitgegeven bij Hutchinson, New York-London-Melbourne-Sidney-Cape Town. 224 
blz. Prijs 18 Shilling. 
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N U het Indonesische drama grotendeels gespeeld is, klemt de vraag: 
heeft het Koninkrijk der Nederlanden op zijn versmalde basis nog toe
komst? Zal het in staat zijn grote taken te vervullen? De schrijver stelt, 
voordat hij hierop poogt te antwoorden, vast dat niet slechts aan bepaalde 
personen of bepaalde groepen van ons volk de noodlottige gang van zaken 
in Indonesië is te wijten, maar dat "wij allen tezamen ons N ederlands
Indië (hebben) verraden" en dat "ons volk als geheel schuldig (is)" (blz. 
238). Als enigen weg tot herstel ziet hij dezen: "wij hebben te verstaan 
wat de kracht en het staal is geweest van ons volk in die perioden, toen 
de Staat der Nederlanden zich deed gelden ten goede" (blz. 239). Accoord, 
maar het verontrustende verschijnsel in ons volksleven is juist, dat die 
kracht en het staal waarop Prof. GERBRANDY hier doelt steeds minder 
worden begeerd. Dit stemme ons niet tot mismoedigheid, maar het doe 
ons wel beseffen hoe moeilijk de weg is waarlangs wij dé krachtbron van 
ons nat~onaal bestaan kunnen bereiken. 

Men leze dit boek om de beslissende jaren van 1945 tot 1950 nog eens 
te doorleven en in de herinnering vast te houden, om de krachten en 
machten te onderkennen die achter en in het huidige gebeuren werken en 
om opnieuw de opdracht te gaan zien en op zich te nemen. 

Sl\UT 

Prof. Dr F. J. H. M. VAN DER VEN, Ho.ogleraar aan de 
Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, Schadu
wen van het Modernisme. Uitgeverij P. Brand N.V., 
Bussum, 1951. 

Het is een hachelijke taak, in het bestek van enkele bladzijden recht 
te doen aan het belangrijke en belangwekkende boek, dat Prof. VAN DEIl 
VEN ons heeft gegeven. 

Het belangwekkende schuilt niet zozeer in de behandelde stof zelve als 
wel in de wijze waarop en de visie van waaruit zij behandeld is. Het 
gaat immers over de zoveel besproken en beschreven "sociale quaestie". 
Mèt den schrijver zou de lezer zich kunnen afvragen of zij nu lang
zamerhand niet is opgelost, althans de oplossing nabij is gekomen. Het 
antwoord op de vraag geeft Prof. VAN DER VEN in een wedervraag: "Was 
de spanning in de sociale verhoudingen wel ooit zo groot en dreigend als 
thans?" (blz. 17). De sociale quaestie is naar het oordeel van den schrijver 
meer dan de voldoening aan gemakkelijk te onderkennen noden, zoals zij 
in de sociale wetgeving en anderszins tot uitdrukking komt. Het is een 
vraagstuk van geestelijk-zedelijken aard, waarbij het thans gaat om "de 
verantwoordelijkheden in het bedrijfsleven, om de rechtspositie van de 
factor arbeid, om bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, kortom om 
aangelegenheden die de, structuur van de economische maatschappij ten 
nauwste raken." (blz. 32) "In de vraag naar een sociale orde - want 
daar gaat het tenslotte om - brandt de hunkering naar de toepassing 
van zedelijke beginselen op het gebied van het economisch leven. Die 
toepassing kan slechts zeer gedeeltelijk worden gegarandeerd door een 
sociale politiek, welke alleen maar de uiterlijke vormen van het leven 
beïnvloedt. Dieper en moeilijker te bereiken liggen de intenties en op- , 
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vattingen der mensen, waardoor de maatschappelijke vormen met gezond 
leven moeten worden gevuld." (blz. 33) 

In den strijd om de nieuwe maatschappelijke vormen constateert de 
schrijver de worsteling tussen twee machten, die het aspect der sociale 
quaestie bepalen: de worsteling tussen barbaars materialisme en christelijk 
humanisme, waarbij het laatste begrip uiteraard wordt geïnterpreteerd van 
uit de rooms-katholieke levensbeschouwing. 

Bij de uitwerking van deze gedachte wijdt Prof. VAN DER VEN een 
hoofdstuk aan het vraagstuk van "behoud en vernieuwing". Hij wijst er I 

daarbij op, dat het "modernisme", dat zowel het uitzicht op de eeuwig
heid als den zin voor de geschiedenis verloren heeft, geneigd is het oude 
en traditionele zonder meer- overboord te gooien. Daartegenover staat een 
christendom, dat zonder reactionnair te zijn zoekt naar een verantwoord 
evenwicht tussen behoud en vernieuwing. Dit schijnt den schrijver een 

, der voornaamste opgaven van het thans levende geslacht te zijn. 
. Het gaat thans om wat Prof. VAN DER VEN noemt "vermaatschappe-
. lijking van het bedrijfsleven". Daarbij komt aan de orde het vraagstuk 
van de verhouding van persoon en gemeenschap. Wat daarover gezegd 
wordt is alleszins de moeite waard Om overwogen te worden. "Het ge
meenschapsleven is er zelfs niet voor de gemeenschap als zodanig, het 
is er voor de mens, voor de mens in gemeenschap." En verder poneert 
hij, " ... dat de individuele mens met zijn wil en persoonlijke doeleinden 
ondergeordend moet zijn aan de gemeenschap met haar gezag en haar 
behartiging van een algemeen menselijk welzijn; maar dat niettemin: de 
gemeenschap tenslotte haar bestaansreden en doelstelling ontleent aan de 
sociale natuur van de individuele menselijke persoonlijkheid". (blz. 85) 
Voorts betoogt de schrijver, dat waar het evenwicht tussen enkeling en 
gemeenschap wordt verbroken, van een werkelijke sociale ontwikkeling 
'geen sprake kan zijn. Wat geschieden moet is de "oriëntering van de 
maatschappelijke doelstelling op de mens", hetgeen ook in het bedrijfs
leven moet worden doorgevoerd. 

Daarbij vreest de schrijver in de toekomst een verstoring van het even-' 
wicht tussen enkeling en gemeenschap, waarbij de menselijke persoon
lijkheid naamloos in de collectiviteit dreigt onder te gaan. Dit gevaar, dat 
in de "vermaatschappelijking van het bedrijfsleven" verscholen ligt, wordt 
dan gedemonstreerd op een drietal punten: de vermaatschappelijking van 
het bezit, van de arbeidsverhouding en van het economisch bestel in onder
neming en bedrijfstak. 

Ten aanzien van het eerste punt wordt geconstateerd een devaluatie 
van het persoonlijk bezit. "Noch voor de groten, noch voer de kleinen 
is de private eigendom een belangrijke factor van persoonlijke zekerheid 
meer. Daarmee is ook zijn waarde als element van de maatschappelijke 
orde verminderd. De sociale zekerheid van het persoonlijk bezit schijnt 
geheel te zullen verdwijnen~ op te lossen in rechtsaanspraken op een 
groter geheel. Dit houdt evenwel in, dat men met huid en haar is over-
geleverd aan dat grote geheel." (blz. 113) . 

Het tweede punt, de vermaatschappelijking van de arbeidsverhouding, 
besprekend onder den titel "oude en nieuwe slavernij"; wijst Prof. VAN 

DEa V EN op de gevaren voor een algemene ontmenselijking in de sociale 
relaties en op een dreigende "moderne slavernij". Deze moderne slavernij 
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bestaat niet in een machtsverhouding, op ongelijke verdeling der aardse 
goederen gebaseerd. In dit opzicht is de arbeider steeds vrijer geworden. 
Er dreigt echter een andere, nieuwe slavernij. "Binnen de wereld van de 
arbeid voltrekt zich een ontzaglijke verandering. In velerlei opzicht wijzigt 
de technische vooruitgang het aspect van het menselijk leven, maar de 
invloeden doen zich het krachtigst gevoelen op het gebied van de productie. 
Zou de collectivering en mechanisering van de arbeid ongemerkt voorbij 
gaan aan de geest van de mens? Nemen wij niet waar, dat de uitschake
ling van interesse en aandacht de geest nivelleert en het persoonlijk eer
gevoel van de arbeider verzwakt? Gaat het besef van eigenwaarde, het 
besef ook van persoonlijke verantwoordelijkheid niet teloor, naarmate de 
collectiviteit de conditie van het individu bepaalt? Het zijn slechts enkele 
vragen, maar zij vermenigvuldigen zich snel. En bij verder doordenken 
culmineren zij in deze verschrikkelijke veronderstelling, dat het productie
proces van de twintigste eeuw bezig is, niet slechts de vrijheid in uiter
lijke betrekkingen, maar de kern zelf van de menselijke vrijheid, het ver
mogen en de bevoegdheid om persoonlijke wilsdadente stellen, uit te 
hollen en te vernietigen." (blz. 135/6) De schrijver voegt er aan toe, dat 
het gelukkig nog niet zover is,maar dat er alle reden bestaat, ons bewust 
te worden van de symptomen ener geestelijke ontbinding in het leven van 
den arbeider. 

Onder het derde punt, de vermaatschappelijking van het bedrijfsleven, 
komen de verhoudingen in bedrijfstakken en ondernemingen aan de orde, 
waarbij o. m. wordt gewezen op het gevaar van de collectieve machts
vorming in het maatschappelijk leven, terwijl voorts gewaarschuwd wordt 
tegen den greep van de onderneming naar het ontwikkelings- en ontspan
ningsleven van den arbeider. 

De vraag waar de natuurlijke grens van de vermaatschappelijking ligt, 
wordt door den schrijver als volgt beantwoord. "Zij ligt daar, waar het 
recht en de plicht - en de verbinding van deze beide in de verantwoor
delijkheid - van de menselijke persoonlijkheid ·zou worden uitgehold." 
(blz. 96) 

* * * 

De vorenstaande wel zeer summiere samenvatting nog eens overlezende, 
blijft er bij schrijver dezes een gevoel van onbevredigdheid achter. In 
deze enkele zinnen immers is Prof. V AN DER V EN geen recht gedaan, kón 
hem ook geen recht gedaan worden. Het kan niet meer zijn dan een grove 
schets, waaraan allerlei belangrijke details ontbreken. Het door ons ge
tekende beeld gelijkt op een fletse, vergeelde foto, die de diepte en scherpte 
van het origineel mist. Dit gebrek kan slechts langs één weg worden ver
holpen, ni. door dit boek te lezen en zo nodig te herlezen. Indien ge, 
lezer, in deze dingen belang stelt - en dat behoort iedere meelevende 
anti-revolutionair te doen - dan zult ge er geen spijt van hebben, wan
neer ge dit advies opvolgt, indien dit althans nog nodig is. Vanzelfspre
kend dient ge er rekening mee te houden, dat het boek van uit de rooms
katholieke levensbeschouwing is geschreven. 

Prof. VAN DER VEN'S stijl is beeldend, soms zelfs dichterlijk. Dit heeft 
ten gevolge, dat ge een zin nog wel eens een keer moet overlezen, voordat 
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ge de daarin vervatte gedachte volledig in u hebt opgenomen. Geen be
zwaar - de gedachte is het doorgaans ten volle waard. 

Dit neemt niet weg, dat het boek gekruid is met allerlei puntige, soms 
zelfs pikante, opmerkingen, die wel eens tot tegenspraak, maar altijd tot 
nadenken stemmen. Enkele voorbeelden. Zo heeft de schrijver het over 
"een liberaal in economisch opzicht, zoals er heden ten dage bijna alleen 
nog maar worden gevonden onder de arbeidende klasse". (blz. 61) Spre
kende over den man die dagelijks de fabriekspoorten binnengaat, merkt 
de schrijver op: "De vroegere sociale criticus noemde hem een nummer, 
de tegenwoordige noemt hem een ondernemings- of bedrijfsgenoot." 
(blz .. 96) Waarschuwende tegen het aantasten van het kleine bezit bij' de 
toepassing der sociale maatregelen, wordt opgemerkt: "Wij zullen het er 
hopelijk over eens zijn, dat het niet meer mag voorkomen, dat de wegens 
zijn leeftijd of in verband met neergaande conjunctuur uit het bedrijfs
leven gestotene gedwongen wordt zijn bescheiden particulier bezit op te 
souperen om, aldus geproletariseerd en gedemoraliseerd, in te mogen gaan 
in het sociale Walhalla der persoonlijke onverantwoordelijkheid." (blz. 115) 
En wanneer de schrijver handelt over het recht van den mens op zijn 
natuurlijk milieu, met name het gezinsleven, heet het: "Ook in Nederland 
is gebleken, dat er maar een lichte geestelijke ontsporing voor nodig is 
om geavanceerden op het denkbeeld te brengen dit product van problema
tische socialerigheid in te voeren: het arbeidskamp met hygiënische en 
culturele verzorging." (blz. 140) 

... ... ... 

We zouden van de ons toegemeten bladzijden een slecht gebruik maken, 
indien we ze zoudet} vullen met allerlei detailkritiek, die uiteraard kan 
worden geoefend. Wij veroorloven ons slechts een tweetal vragen. 

De eerste is deze: In hoeverre heeft de economische ontwikkeling ge
stuwd en stuwt zij nog in de richting van de vermaatschappelijking van 
het bedrijfsleven? En in hoeverre zal zij de pogingen tot rehabilitatie van 
den mens in het bedrijfsleven bemoeilijken? 

Wat de tweede vraag betreft dient te worden begonnen met té consta
teren, dat de diagnose van de kwaal van dezen tijd: de dreigende en zich 
reeds voltrekkende collectivering van het leven, zonder enigen twijfel 
uitmuntend en indringend is getekend. De vraag rijst echter of daaren
tegen de therapie niet wat stiefmoederlijk is behandeld. Zeker, er wordt 
gesproken over de betekenis van het private bezit en het persoonlijk onder
nemerschap; bezitsspreiding wordt gepropageerd; over de medezeggen
schap worden belangrijke opmerkingen gemaakt. Een concrete uitwerking 
van de zienswijze van den schrijver op de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, op ondernemingsraden en sociale zekerheid, ontbreekt echter 
helaas. Wij nemen aan dat deze beperking bewust en bedoeld is; wellicht 
ook om geen aanleiding te geven voor een onzakelijke en door sentimenten 
gevoede en vertroebelde discussie. De schrijver heeft zich wellicht willen 
beperken tot het stellen van het probleem en het stimuleren tot nadenken 
over den ernst van de tegenwoordige situatie. 

Maar toch - mèt den schrijver zeggen wij -: "er is periculum in 
mora. Er moet gehandeld worden. De sociale quaestie, het vraagstuk van 
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het samenleven der mensen in hun - in de tijd steeds wisselende - eco
nomische betrekkingen, dreigt de wereld opnieuw in brand te zetten. Er . 
moet gehandeld worden, door overheden en maatschappelijke machten, in 
internationaal verband en met methoden die men eertijds niet kende." 
(blz. 55/6) 

Inderdaad, maar om te kunnen handelen moeten we weten in welk 
opzicht b.v. publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en ondernemingsraden 
er toe kunnen medewerken de dreigende gevaren te keren. En waarop 
wij bedacht moeten zijn om geen nieuwe gevaren op te roepen. Wat moet 
onze houding zijn ten opzichte van de sociale zekerheid en is het juist, 
ook de zelfstandigen daarin te betrekken? Hoe hebben wij te staan tegen- . 
over loon- en prijspolitiek, ziekenfondswezen en volksgezondheid, be
lastingpolitiek en inkomensnivellering, de wetsontwerpen toezicht crediet-

. wezen en bedrijfsvergunningen? 
De handeling kan immers de bezinning niet missen. Veelszins dient , 

zij het kompas te zijn, dat <Jen koers van het handelen bepáalt. 
Een van de meest tragische verschijnselen van dezen tijd is wel de 

steeds voortschrijdende scheiding tussen bezinning en handeling. In het 
verleden - men denke· slechts aan Dr KUYPER - waren deze beide 
veelal in één persoon tot een onverbrekelijke eenheid verbonden. De dra
ger van de bezinning was tevens degene die handelde. Daarin lag de 
garantie, dat bij het practisch handelen de invloed vah de principiële be
zinning tot zijn recht kwam. Thans is het anders. Zij die zich bezinnen 
zijn veelal niet degenen die handelen. En hun die handelen ontbreekt 
maar al te vaak de tijd, de lust en de instelling om naar het woord der 
bezinning te luisteren. Waar nog bijkomt, dat beslissingen van principiële 
betekenis veelal moeten worden genomen in een onderhandelingssfeer, 
die een weloverwogen positiebepaling onmogelijk maakt. Voorts zijn het 
in steeds meerdere mate de specialisten op de verschillende terreinen, die 
op de meningsvorming ten aanzien van de sociaal-economische vraag
stukken een stempel drukken. Met allen eerbied voor hun vakbekwaam
heid moet toch worden geconstateerd, dat deze specialisten door een niet 
zelden voörkomend gemis aan brede principiële instelling en scholing en 
ook wel door het gebrek aan eerbied voor geschiedenis en traditie, dat 
Prof. VAN DER VEN als een der kenmerkeri van het "modernisme" aan
wijst, groot gevaar lopen door den stroom ;des tijds te worden meege
sleurd, althans uit den koers te worden geslagen. 

Bij dit alles voegt zich nog het feit, dat de democratie in zoverre hope
loos is vastgelopen, dat geen enkele "gewone man" nog in staat is, de 
problemen van dezen tijd te overzien. De vraagstukken zijn dermate ge
compliceerd, dat de beoordeling daarvan zich volledig aan het gewone 
lid van de verschillende maatschappelijke groepen onttrekt. Ten dele is 
dit ongetwijfeld te wijten aan een tekort aan voor iedereen verstaanbare 
voorlichting. 

* * '" 

"Duldt het moderne collectivum, dat de onderneming is, nog wel de 
individuele mens in zijn. midden?" vraagt Prof. VAN DER VEN zich af 
(blz. 95). Als wij dit uitbreiden tot: Duldt de moderne samenleving nog 
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wel den individuelen mens in haar midden? dan is daarmee, dunkt ons, 
de inhoud van Prof. VAN DER VEN'S boek getypeerd. 

Hier is dus wel het allerbelangrijkste in het geding, waarom het in het 
sociaal-ecànomische leven kan gaan. Het gaat om den mens, om zijn vrij
heid, om zijn verantwoordelijkheid, kortom: om zijn mens-zijn. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat er zich rondom dit punt een dis
cussie begint te ontwikkelen. Men denke slechts aan de in rooms-katho
lieken kring gevoerde driehoeksdiscussie DUYNSTEE-DE BRUYN-RoMME . 

. Maar ook in socialistischen kring is men bezig aandacht aan deze dingen 
te besteden. In een artikel in Socialisme en Democratie doet Dr PH. J. 
!nENBURG uitlatingen, die ongetwijfeld opmerkzaamheid verdienen 1). Na
dat hij er op gewezen heeft, dat de mens zijn vertrouwen in den vooruit
gang en in den heilstaat verloren heeft, merkt hij op: "Wij begrijpen 
niet meer waartoe dit menselijk bedrijf dienen moet. Met die onwetend
heid lopen de mensen eenzaam rond, meer afhankelijk van de gemeen
schap dan ooit te voren, minder geborgen in de gemeenscha'p dan ooit 
het geval is geweest." 

Het drama dat bezig is zich te voltrekken, kan bezwaarlijk korter en 
juister worden aangeduid dan hier geschied is. De mens, zoekende naar 
het brood van de geborgenheid in de gemeenschap, is bezig slechts de 
stenen van de afhankelijkheid van de gemeenschap te vinden. Het ge
zochte: geborgenheid, duidt op veiligheid en vrijheid, het gevondene: af
hankelijkheid, slechts op onveiligheid en benauwing. 

Ook Prof. ROMEIN is waard, dat in breder dan geestverwanten kring 
naar hem wordt geluisterd. In een in 1950 verschenen boek 2) komt een 
opstel voor getiteld Democratie als voorwaarde voor sociale gemeenschaps
vorming in de We,sterse beschaving. Nadat betoogd is, dat de gelijkheid 
een wezenlijk element in de democratie vormt, wordt er aan toegevoegd, 
dat "de sociale gelijkheid geen t';gale vereffening nastreeft, doch veeleer 
moet dienen om de natuurlijke ongelijkheid in aanleg en gaven tot haar 
recht te doen komen". (blz. 309) ROMEIN is dus zeker geen voorstander 
van een onbeperkte. en algemene nivellering. 

"Maar" - zegt ROMEIN - "het begrip "democratie" bevat behalv~ 
.de gelijkheid ook nog een ander element, n!. dat van de vrijheid met de 
daarmee gepaard gaande persoonlijke verantwoordelijkheid." "Dit indi
vidualisme" aldus heet het - "dit gevoel van persoonlijke verantwoorde
lijkheid is in deze onze Westerse beschaving een algemeen erfgoed, waar
van wij evenmin afstand willen doen." (blz. 312) Tussen de vrijheids- en 
de gelijkheidsgedachte nu heerste en heerst nog altijd spanning. Het pro
bléem is dus hoe vrijheid en gelijkheid kunnen samengaan. Om nog één
maal ROMEIN het woord te geven: "Hier moest U eigenlijk dit boek een 
paar minuten uit handen leggen om U zelf de gelegenheid te geven dit' 
laatste goed tot U te laten doordringen, want hier ligt voor onze be
schaving lde crux: hoe ruimer de vrijheid, hoe betrekkelijker de gelijk
heid en omgekeerd, hoe volkomener de gelijkheid, hoe beperkter de vrij
heid." (blz. 313) Wij moeten de verzoeking, nog meer uit dit belang-

1) Grondslagen der actieve cultuurpolitiek in Socialisme en Democratie, maandblad 
van de Partij van den Arbeid, Mei 1951, blz. 262. . . 

3) Jan Rom e i n, Tussen vrees en vrijheid. N.V. Em. Querido's Uitgevers-mij, 
Amsterdam, 1950. 
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wekkende opstel te citeren, weerstaan. Ook hiervoor geldt: neem het boek 
en lees het. 

Er is dus allerwege een groeiende bezinning. Zij heeft tot dusverre 
echter maar al te weinig tot bevruchting van het handelen geleid. Maar 
al te vaak is de waarschuwende roep der bezinning beantwoord met een 
strijdkreet van zich bedreigd achtende groepen. 

Het is merkwaardig, dat deze bezinning in protestants-christelijken kring 
voorzover wij kunnen zien nog steeds ontbreekt 3). Van een discussie in 
groten stijl over dit grote vraagstuk is althans nog geen sprake. 

Merkwaardig, omdat o. i. geen enkele volksgroep zozeer bij dit vraag
stuk is geïnteresseerd als zij. De gedachte van de menselijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid is als het ware de hoofdsom harer historie. Daarom 
is zij het ook' met name die vandaag den dag met het oude gevaar in nieuwe 
gedaante wordt geconfronteerd: de bedreiging van moeizaam verworven 
en nog moeizamer te handhaven vrijheid. 

Met name ook de Anti-Revolutionaire partij ontmoet hier een vraag
stuk, dat zij niet uit den weg kan gaan. Zij staat voor de welhaast boven
menselijke taak in haar concreet staatkundig beleid den strijd te voeren 
voor de bewaring en de versterking van de vrijheid. Daarvoor is niet 
alleen wijsheid en inzicht, maar in niet mindere mate ook erbarmen en 
mededogen met den mens nodig. En dit dwars tegen den geest des tijds 
en de - veelal vermeende - belangen van verschillende volksgroepen in. 
Een taak die te zwaarder is, waar de voedende en bezielende bezinning 
maar al te pijnlijk gemist wordt. 

Wij mogen eindigen met ten tweeden male een zinsnede van Prof. 
VAN DER VEN te citeren: "Er is periculum in mora. Er moet gehandeld 
worden." Want de mens is in nood I 

D. W. ORMEL. 

C. GRUYS, Beschouwingen over onteigeningsrecht. Boek
handel H. de Vroede, Utrecht, 1951. 24 blzz. f 1.25. 

In deze brochure worden in een drietal hoofdstukken, onderverdeeld in 
15 paragrafen, opmerkingen over en naar aanleiding van enkele aange
legenheden van Nederlands onteigeningsrecht gemaakt. Veel onderling 
verband valt er tussen de verschillende aantekeningen, zelfs tussen een
zelfde hoofdstuk, over het algemeen niet te ontdekken. 

Het is ook niet duidelijk, welk doel de schrijver met de bundeling dezer 
aantekeningen op het oog heeft gehad noch wie hij zich als de lezers ervan 

3) Deze zin kan - gelukkig! - niet gehandhaafd worden na de rede, die Dr Ir 
H. van Ri e s sen op Woensdag 29 Augustus j.l. heeft gehouden voor het calvinis· 
tisch studentencongres. 

Het wil ons voorkomen - we kennen de rede slechts uit de courantenverslagen -
dat hiermede een uitnemende bijdrage tot de bezinning in eigen kring is geleverd. 
De volgende stap moet uiteraard zijn het slaan van de brug naar het practisch staat
kundig beleid. 
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heeft voorgesteld. Voor deskundigen in het onteigeningsrecht brengt hij, 
naar mij voorkomt - ik ben niet zulk een insider -, weinig of geen 
nieuws, voor niet-deskundige juristen zijn de aantekeningen te zeer "losse 
opmerkingen" dan dat zij er veel winst mee kunnen doen, voor niet
deskundige niet-juristen zijn zijn beschouwingen veelszins te technisch
juridisch dan dat zij er veel aan zullen hebben. Vergis ik mij niet dan is 
de schrijver op enigerlei wijze betrokken bij het onderwijs aan aankomende 
juristen. In dit verband waag ik de onderstelling, dat hij er genoegen in 
heeft gevonden en er met het oog op het doctoraal-examen zijner disci
pelen - wellicht zeer terecht - nut in heeft gezien, aantekeningen over 
enkele punten van onteigeningsrecht - van belang voor hen, die ver
wachten kunnen over ciit onderwerp te worden ondervraagd - zoveel 
doenlijk systematisch bijeen te brengen. Dat zou ook de uitweidingen kun
nen verklaren, welke in een publicatie met ander doel wellicht overbodig 
zouden kunnen worden geacht. 

Mag men deze "beschouwinen" onder dit gezichtspunt waarderen, dan 
valt op te merken, dat de schrijver zijn zaklantaarn ook heeft laten spelen 
over enkele punten, welke belangwekkend zijn voor wie bij het gemeente
wezen betrokken zijn en/of algemeen politiek zijn geïnteresseerd. Te 
noemen vallen dan: de vermelding van een arrest van den H. R. van 1932, 
waarin deze weigerde verlies van publiekrechtelijke inkomsten te verdis
conteren in de schadeloosstelling, welke de Staat der Nederlanden ver
schuldigd zou zijn wegens onteigening van gemeentelijk eigendom; op
merkingen over de van de laatste jaren daterende spreiding van het ont
eigeningsrecht over meer dan één wet; een aantekening over het bij de 
Wederopbouww~t gevolgde systeem, waaruit eens te .meer blijkt, dat ons 
nieuwere staatsrecht de ministeriële beschikking met algemene strekking 
hoe langer hoe meer schuift in de plaats van den algemenen maatregel van 
schrijver, zegt, dat men ze kan, en ondergetekende, dat men ze moet be
treuren, ook waar wellicht haar. onvermijdelijkheid moet worden er
kend -; de mededeling omtrent de gronden, waarom ons grondwettelijk 
artikel daar werd geplaatst waar het tot nu toe geplaatst is - een mede
deling, die eens te meer komt bevestigen, dat onze Grondwet - gelukkig -
niet is opgezet als een doctrinair stuk, maar als een poging tot registratie 
van levende staatkundige werkelijkheid. 

Dës schrijvers reeds vroeger betoonde belangstelling in de rechtskun
dige betekenisleer (significa) komt ook in deze brochure uit. Voor wie zich 
tot die zijde der rechtswetenschap niet voelt aangetrokken lijken signifische 
op- en aanmerkingen doorgaans wat simpel en pietluttig. Intussen kon 
onze slordige tijd, ook slordig in het wetgeven, gerust meer werk maken 
van zorgvuldige begripsonderscheiding, woordkeuze en zinsbouw. 

G. 
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In de door J. H. Kok N.V. te Kampen aller-keurigst uitgegeven serie 
De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk - aan te bevelen aan 
diegenen, voor wie de Kommentaren van Bottenburg en Kok en de Korte 
Verklaring van laatstgemelde te breed, te zwaar en/of (nog) te kostbaar 
zijn - verscheen van de hand van Prof. Dr A. DE BONDT de bewerking 
van De profeet Daniël. De prijs bedraagt slechts f 1.20. ingenaaid en 
f 1.75 gebonden, bij intekening resp. f 0.95 en f 1.50. De omvang is 
64 blzz. . 

Waar blijft ons belastinggeld? Een belangstellend burger 
kijkt naar de Millioenennota 1952. Publicatie van het 
ministerie van Financiën, verzorgd door de Regerings
voorlichtingsdienst. 18 blzz. Prijs f 0,17. 

De uit zijn heldere economische beschouwingen in De Groene Amster
dammer bekende publicist W. J. VAN DE WOESTIJNE} ec. drs, heeft den. 
text verzorgd van dit brochuretje, dat nuttige, nauwelijks gekleurde voor
lièhting kan geven aan den belangstellenden lezer. Voor wie een mee
levend staatsburger wil zijn valt kennisneming aan te bevelen. De bro
chure is verkrijgbaar bij den boekhandel, de kiosken, de postkantoren 
f!n bij de Staatsdrukkerij. Bij afneming van hoeveelheden wordt korting 
verleend. 
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ATLANTISCHE DEFENSIE 

DOOR 

Kol. b. d. P. GERSSEN 

Privaatdocent in Krijgswetenschap en Defensiepolitiek 
aan de Universiteit van Amsterdam 

De Nöordatlantische verdragsorganisatie (afgekort N.A.T.O.) is ruim 
twee jaar oud. Het desbetreffende pact werd op 4 April 1949 te 
Washington gesloten, doch werd eerst van kracht op den dag, waarop de 
laatste ratificatie van de deelnemende staten bij de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika werd nedergelegd, hetgeen het geval was op 
24 Augustus 1949. ' 

Niemand zal destijds de illusie hebben gehad, dat de op papier getekende 
militaire overeenkomst tot wederzijdsen bijstand op korten termijn door 
een krachtig defensie-apparaat feitelijk zou worden gedekt. Daarvoor was 
de achterstand in de bewapening der N.A.T.O.-Ianden te groot: in de 
Europese door de oorlogsontreddering, in de Amerikaanse door de over
haaste en te ver doorgevoerde demobilisatie van de gehele strijdmacht. 
Daarvoor waren ook de tegenstellingen in de uiteenlopende defensiepolitiek 
der deelnemende landen te g~oot, zó groot, dat het een Sisyphus:-aroeid 
vraagt, deze tegenstellingen te overbruggen. Het is' dan ook welhaast 
zeker, dat verschillende van deze tegenstellingen niet op korten termijn 

'overbrugd zouden zijn geworden, ware het niet dat het uitbreken van den 
Koreaansen oorlog op 25 Juni 1950 een krachtigen stoot had gegeven in 
de goede richting. Het plotseling acute gevaar van een wereldoorlog legdé 
de zweep op de vermoeide paarderoggen, welke toen reeds bijna een 

. jaar- tevergeefs trachtten de vormgeving der N.A.T.O. te trekken uit het 
· mulle zand der nationale tegenstellingen, waarin de gehele organisatie 

dreigde vast te lopen. We kunnen wel zonder overdrijving zeggen, dat er 
vóór 25 Juni 1950 v.eel gepraat en geconfereerd is binnen het kader v.an 
de N.A.T.O., dat er vele quasi gewichtige bijeenkomsten zijn geweest van 

· ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie e~ van Financië~ als
mede van de verschillende Chefs van Staven, doch dat er practisch in die 
periode geen vechtwagen noch een vliegtuig ,of oorlogsschip als potentiële 
bijtende tand in de tandeloze mond van de N.A.T.O. is bijgezet. Sedert· 
Korea zijn echter de rollen radicaal omgekeerd, eerst nog wel mo~izaam, 
doch geleidelijk aan met een eenparig versnelde beweging, zodat thans 
internationaal zowel als nationaal van een aanmerkelijken vooruitgang 
gesproken kan worden, van een oplossing van tal van moeilijke problemen 
en van het nabij brengen tot een oplossing van weer ander:e zwaarwichtige 
problemen. Wij mogen in het volgende trachten een overzicht te geven van 
evenbedoelde oplossingen, van de problemen, die op het punt staan opge-

· A. S. XXI-U 22 
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lost te worden en van die welke nog op het vuur staan. Onder eerst
genoemde categorie noemen wij op internationaal terrein de oprichting van 
het N.A.T.O.-opperbevel,de legering van Amerikaanse en Britse troepen. 
in West-Europa, de Amerikaanse wapenhulp, de parate en mobilisabele 
divisies door West-Europa te leveren en de afbakening der taken ter zee 
en in de lucht. Op nationaal gebied noemen wij ons defensieplan, zoals dit 
laatstelijk bij Nota aan de Staten-Generaal van 5 Mei 1951 door den 
minister van Oorlog en van Marine werd bekend gesteld, nadat reeds 
eerder door zulk een Nota in begin Juli 1950 een defensieplan was geopen
baard, dat echter noch nationaal noch in N.A.T.O.-verband genade kon 
vinden. Dit viel ook niet te verwonderen, omdat de verschijning daarvan 

" samenviel met het uitbreken van den Koreaansen oorlog en daardoor ~ls 
te weinig vèrgaand werd beschouwd. 

Als vraagstukken, die op het punt staan opgelost te worden, noemen wij 
de Duitse herbewapening hand aan hand met de vorming van een Euro
pees leger en de opneming van Turkije en Griekenland in de N.A.T.O. 
Als laatste categorie - nog op het vuur staand vraagstuk - noemen wij 
de inschakelihg, hetzij direct hetzij indirect van Spanje in de verdediging 
der Westerse wereld. 

N.A.T.O.-opperbevel 
Er is wellicht geen moeilijker probleem dan de coördinatie van een 

bondgenootschappelijke strijdmacht. De nationale gevoeligheden komen 
daarbij eerst recht tot gelding. ZÓ sterk zijn vaak deze gevoeligheden in 
het verleden geweest, dat het onmogelijk was een eenhoofdig opperbevel 
te scheppen. Nevenschikking, geen onderschikking was de normale gang 
van zaken. Als gevolg hiervan was de gezamenlijke bondgenootschappe
lijke inspanning verre beneden het mogelijk rendement van de som der 
werkelijke getalsterkten. In den eersten wereldoorlog gelukte het eerst na 
een paar jaar tot een eenhoofdig opperbevel te geraken. Tijdens den 
afgelopen wereldoorlog echter ging men daartoe op tal van operatietonelen 
al zeer spoedig over. De goede resultaten zijn dan ook niet uitgebleven en 
het grote succes der geallieerden op verschillende operatietonelen is niet 
in de laatste plaats te danken geweest aan deze grotere sóepelheid der 
militaire en politieke geesten en de terzijdeschuivingvan de nationale 
gevoeligheden, ook al kwamen deze toehnog bij b,erhaling om den hoek· 
kijken. Deze gevoeligheden kennende heeft men daarom in Atlantisch ver
band naar een figuur gezocht van zó groot persoonlijk gezag, dat een ieder 
zich daaronder zonder morren zou schikken niet alleen, doeh die door zijn 
benoeming tevens een garantie zou zijn, dat de Europese belangen niet 
aan de Amerikaanse zouden worden opgeofferd. M. a. w. de benoe~ing 
van een Atlantischen opperbevelhebber was niet slechts een kwestie van 
militairen doch tevens van politieken en psychologischen aard. De benoe
ming van generaal DWIGHT EISENHOWER heeft aan deze verschillende 
aspecten alle recht laten wedervaren. Sedert zijn optreden als Opperbevel
hebber van de Atlantische verdediging in Europa heeft deze eminente 
strateeg niet alleen blijk gegeven, het militaire terrein volkomen te be
heersen, doch heeft hij zich tevens een politicus en psycholoog van groot 
formaat getoond. Zowel de belangen van West-Europa te ener zijde als -
de min of meer daarmede in tegenstelling staande Amerikaanse te anderer 



rst-

wij , 
Lro-
'.0. 

359 

zijde heeft hij bij verschillende gelegerlheden op gelukkige wijze weten te 
.combineren. Daarnaast is hij er op het stuk der Atlantische defensiepolitiek 
in West-Europa eveneens in geslaagd de onderlinge tegenstellingen daar 
naar elkaar- toe te buigen tot een punt, waar algehele overeenstemming in 
het· naaste verschiet ligt. Wij doelen hier op de Duitse herbewapening 
binnen het kader van het Europese leger. Wij komen hierop straks terug. 

De grootste psychologische factor welke EISENHOWER heeft moeten 
overwinnen is die van het wantrouwen van West-Europa in Amerika's 
oprechtheid, schouder aan schouder dit gebiedsdeel tegen een Russischen 
aanval te verdedigen en het voor een bezetting te vrijwaren. Omgekeerd is 
het EISENHOWERS niet minder zware taak, het wantrouwen . van Amerika 
weg te nemen in de oprechtheid van West-Europa, de vereiste zware offers 
te brengen voor de eigen defensie en niet te trachten deze offers in hoofd
zaak op de schouders van Amerika af te wentelen. De strijd om deze beide 
vonhen van wantrouwen weg te nemen loopt als een rode draad door alle 
maatregelen, die sedert het uitbreken van den Koreaansen oorlog tot stand 
moesten komen en. zijn gekomen. In de eerste plaats hebben wij daarbij 
het oog op de Amerikaanse materiële hulp in den vorm van de ver
strekking van wapens of credieten tot bewapening aan de Westerse landen. 

/ Amerikaanse wapenhulP 
Om in vredes- en oorlogstijd de aanvulling van· wapens en munitie zo 

eenvoudig mogelijk te maken verdient het aanbeveling, dat alle wapens 
van de Atlantische gemeenschap worden gestandaardiseerd en daarmede 
eveneens de organisatie. Deze oplossing heeft uiteraard grote voordelen, 
doch impliceert tevens dat alle wapens uit de grote wapensmidse komen 
en dus van Amerikaanse origine zullen zijn dan' wel in licentie hier in 
Europa worden gebouwd. Speculerende op een totaal gratis verstrekking 
zijn daarom de landen, die geen eigen wapenindustrie beZItten, overgegaan 
op de Amerikaanse organisatie, o. a. Nederland. Wij komen hierop straks 
bij de nationale maatregelen terug. Andere landen, hoewel in beginsel 
hopende op zo groot mogelijke goedkope of gratis verstrekking van 
Amerikaanse wapens, hebben zich aan den anderen kant niet uitsluitend 
niet die hoop gevleid en zich bovendien gerealiseerd, dat zulk een goedkope 
of gratis verstrekking nimmer anders dan éénmalig kan zijn en dat men 
zelf te eniger tijd, wanneer de thans in gebruik genomen wapens gaan 
verouderen en door moderne moeten worden vervangen, de eigen behoefte 
uit de eigen industrie moet gaan dekken. Bij deze landen bestaat dus tegen-

· zin, de eigen wapenfabricage van afwijkend model op te geven en de 
Amerikaanse als de uitsluitende te aanvaarden. Een algeheel opgeven van 

· de eigen wapenfabricage en research zou bovendien het grote voordeel doen 
· wegvallen van het benutten van het uitvindersinstinct van de Westeuro

pese landen, zodat men uitsluitend op het Amerikaanse zou gaan drijven. 
Dat dit ongewenst zou zijn, is wel dezer dagen tijdens de herdenking van de 
Slag om Engeland gedemonstreerd, toen verschillende van de nieuwste en 
geheimste Britse uitvindingen op het gebied van vliegtuigen werden ge
openbaard, welke een verrassing waren voor de aanwezige Amerikaanse 
experts. Engela,nd gaf hierbij blijk op het gebied van de vliegtuig-industrie 
nog aan de spits te gaan. Wat op dit terrein der herbewapening met vlieg
tuigen geldt kan ook op ander terrein - o. a. in de constructie van vecht-

;' 
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wagens - het geval zijn. Wij denken bv. aan de Duitse oorlogsvecht
wagens, die toenmaals aan de spits gingen en dit in een herbewapend 
Duitsland opnieuw kunnen doen in het belang der Atlantische gemeen-, 
schap. Hoezeer het ook voor het ogenblik valt toe te juichen, dat Amerika 
West-Europa wapenhulp biedt, op den duur zullen wij toch moeten trach
ten industrieel op eigen benen te staan. Zulk een afhankelijkheid heeft 
bovendien grote, reeds gebleken bezwaren. De Amerikaanse wapen
productie moest op het moment, dat de Koreaanse oorlog uitbrak terwijl 
de toezeggingen aan Europa waren gedaan, nog geheel op toeren worden 
gebracht. Deze productie is nog beperkt en. het ligt voor de hand, dat het 
hemd nader is dan de rok. Zodoende gaat een zeer groot percentage van 
de gefabriceerde vechtwagens, kanonnen e. d., die bestemd waren voor de 
. Westeuropese herbewapening, àf naar Korea àf wordt gebruikt om de 
eigen tot de National Guard behorende en sedert 25 Juni 1950 gemobili
seerde reservedivisies te voorzien van materiaal voor opleiding zowel als 
voor oorlogsuitrusting. Dat hierdoor de Westerse belangen - en ook die 
in ons land - in het gedrang zijn gekomen,zal zonder meer duidelijk 
zijn. De daardoor opgetreden vertraging in het mobilisabel maken van de 
Westerse divisies is bovendien nog doorkruist door een anderen maatregel, 
ditmaal van Canada. Dit land gevoelde zich nl. geroepen de eigen uit
rusting van een paar divisies gratis aan West-Europa te doen toekomen 
o. a. aan ons land. Het zou zelf in plaats daarvan de moderne Amerikaanse 
bewapening ontvangen. Men mag weliswaar een gegeven paard niet in· 
den bek kijken, doch deze Canadese geste heeft onze eigen herbewapening 
in grote verlegenheid gebracht. Overgegaan op een Amerikaanse organi
satie moest men een Canadese bewapening gebruiken - die met deze 
organisatie in strijd is - met de wetenschap dat men te zijner tijd, 
wanneer er voldoende Amerikaanse wapens beschikbaar komen, deze 
Canadese opnieuw zal moeten vervangen en aan de troepen voor de Terri
toriale Verdediging zal overdoen. Dubbel werk dus, dat noch de paraatheiq 
van het ogenblik noch de efficiency in den defensie-opbouw ten goede 
komt, omdat er zodoende veel nodeloos werk moet worden gedaan. 

Al deze factoren zijn oorzaak geweest, dat West-Europa vertraging. 
heeft ondervonden in de toegezegde Amerikaanse wapenhulp en dat weder
om als gevolg hiervan het vertrouwen in Amerika's bedoelingen niet is 
verhoogd. Men vreest nog steeds dat West-Europa al te zeer bezien wordt 
uit een oogpunt van Amerikaanse strategie en niet van Atlantische. De 
laatste is nl. slechts een onderdeel - al is het een belangrijk - van de 
Amerikaanse en het gevaar is niet denkbeeldig, dat het Atlantische belang 
in geval van nood aan het Amerikaanse wordt opgeofferd. De lichtvaardig" 
heid waarmede MAc ARTHuR het in Korea op een oorlog met China wilde 
laten aankomen, met het risico dat daardoor een wereldbrand zou uitslaan, 
waarbij op dit ogenblik West-Europa niet van een bezetting zou wordeJ1' 
gevrijwaard, is met grote ongerustheid in West-Europa gadegeslagen. Ook 
al werkten zijn ontslag en het bezadigde inzicht van TRuMAN, ACHEsoN, ' 
MARsHALL, BRADLEY bemoedigend, de op het ontslag gevolgde hysterische 
verering van den ontslagen held en van diens denkbeelden in brede 
Amerikaanse kringen vormden een bewijs, dat het wantrouwen van West
Europa in Amerika's defensieplannen ten opzichte van dit gebiedsdeel toch 
lang niet van allen grond was ontbloot. Dit wantrouwen vond nog ver-
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sterking op een ander gebied van de sedert het uitbrèken van den 
Koreaansen oorlog tot stand gekomen internationale maatregelen rtl. die 

'van de zendin[ van Amerikaanse (en Britse) troepen naar Europa. 

Amerikaanse troepenzendingen 
Toen nl. President TRUMAN aan zich wilde houden de beslissing of, 

wanneer en in welke aantallen hij Amerikaanse troepen naar Europa zou 
zenden, tikte het Congres hem op de vingers, beperkte dit aantal tot in 
totaal zes divisies en nodigde den President uit voor latere zendingen eerst 

, het gevoelen van het Congres te vragen. Ook hier dus een rem op den op
bouw van de Westeuropese defensie met Amerikaanse hulp, hier in man
kracht. Het tempo waarin deze versterkingsdivisies worden gezonden - in 
totaal vier, waarvan echter de laatste nog niet in Europa is gearriveerd, 

, niettegenstaande het besluit tot zending reeds enige maanden ~ud is - is 
evenmin geschikt om het Europese vertrouwen te versterken. Het heeft 
onder deze omstandigheden EISENHOWER heel wat moeite gekost, West
Europa in beweging te krijgen ten einde vandaar de nodige divisies te 
krijgen, welke hij voor zijn Atlantische leger in minimum behoeft. Dit 
aantal is thans zo geregeld, dat Nederland een vijftal divisies zal vormen, 
België 5 of 6 en Frankrijk 20, op te leveren einde 1953. Van Engeland 
zijn dan ,nog 4 divisies te verwachten - thans reeds bijna geheel op het 
,vasteland aanwezig -, vá'n Canada 1 1/3 divisie en van Amerika 6 divisies 
en een paar regimentsgevechtsgroepen buiten divisieverband. In totaal dus 
een sterkte van ruim 42 á 45 divisies. Wanneer wij daar tegenover stellen 
hetgeen verondersteld wordt van het Rode Leger in Oost-Europa aan
wezig te zijn, nl. 175 á 200 divisies, dan valt het niet te verwonderen, dat 
EISENHOWER nog zeer onlangs op meer divisies heeft aangedrongen. Even
min valt het te verwonderen dat men daar zoekt waar mankracht voor 
divisies te vinden is, nl. in West-Duitsland. In dezen gedachtengang zal 
de Duitse herbewapening het equivalent van ten minste 15 divisies moeten 
leveren, terwijl daarnevens nog divisies kunnen komen als gevolg van het 
wegvallen van de restricties die bij het vredesverdrag met Italië aan dit 
land in zijn weermachtssterkte zijn opgelegd. Als laatste pijl op den 
continentalen boog blijft dan de Spaanse mankracht nog over. 

N u zou het een verkeerd beeld geven, bij de vergelijking van de Ooste
lijke met de Westelijke kracht uitsluitend naar het aantal divisies té kijken. 
De Amerikaanse divisies tellen nl. een sterkte welke tegen de 19.000 man 
aan ligt, de Russische omstreeks 11.000 man. Nu is ook deze getalsterkte 
niet maatgevend voor de gevechtsw~rde daarvan. De Russische orga
nisatie is nl. veel soberder dan de Amerikaanse, zodat in de Russische 
divisies een gelijk aantal wapens kan worden uitgebracht met minder man
kracht dan in de Amerikaanse. Doch ook daarmede is de vergelijkingskous 
niet af. Daar zijn dan nog de kwaliteits- en de mobiliteitsfactor. Hoe beter 
de kwa1iteit en hoe groter de strategische en tactische mobiliteit hoe groter 
de intrinsieke waarde van de divisie. Hoewel wij de laatsten zijn om in 
dit opzicht de Russische divisie te onderschatten, zo geloven wij toch, dat 
Amerika in dit opzicht een belangrijken voorsprong heeft. Wij zouden dan 
ook een totale Westeuropese sterkte van 80 divisies van voldoende af
stotende dreiging beschouwen om een Rode Legersterkte van 175 à 200 
divisies van aggressie te weerhouden. Zou deze Westerse kwaliteitsmacht 
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ten overvloede kunnen steunen op een overmachtigen luchtsteun dan zou het 
hogergenoemde evenwicht veeleer als een overwicht mogen worden be
schouwd. De opbouw van deze krachtige luchtmacht is dus van minstens 
even groot belang als die van de landmacht. Welnu in dit laatste opzicht 
mogen we over den Amerikaansen steun, zo in personeel als in materieel, 
niet klagen. Nieuwe Amerikaanse vliegtuigeenheden zijn op het vasteland 
en op de Britse eilanden gestationneerd, Westeuropese piloten worden in 
Amerika opgeleid en een zeer goed vliegtuig voor tactischen luchtsteun 
(de Thunderjet of F 84-e) bij duizenden aan West-Europa afgeleverd. 

Parate en mobilisabele divisies 
Mag ErsENHOWER er met veelmoeite in geslaagd zijn het vVesteuropese 

wantrouwen in Amerika's bedoelingen te overwinnen en West-Europa 
over de brug te doen komen met mankracht, niet minder moeite leverde 
de vorm waarin deze troepen te zijner beschikking zouden komen, nl. als 
parate, steeds onder de wapens zijnde divisies, dan wel als mobilisabele. 
Bij de oplossing van dit vraagstuk deed zich nl. een misverstand voor, 
dat het gevolg is van het verschil in wijze van legervorming in All.).erika 
en in West-Europa en een uitvloeisel van de onbekendheid over en weer 
met dit verschil. Wanneer men nl. van "mobilisabel" sprak verstonden 
beide partijen hieronder iets geheel anders. Wij mogen dit verschil en 
dit misverstand duidelijk maken, omdat het allicht in de toekomst opnieuw 
naar voren zal komen en in elk geval van blijvende actualiteit is. 

Amerika heeft in vredestijd slechts een staand leger van beroeps
militairen. De sterkte daarvan bedroeg vóór het uitbreken van den 
Koreaansen oorlog 10 divisies en een aantal zelfstandige regimeutsge
vechtsgroepen d.w.z. divisies in zakformaat van een sterkte gelijk aan 1/3 
van een normale divisie. Dit staande leger was ten dele in Japan, ten 
dele in West-Duitsland en overigens in de Amerikaanse defensiesfeer ge
stationneerd. Buiten het staande leger van parate troepen heeft het 
Amerikaanse stelsel van legervormjng een mobiliseerbare reserve, welke 
op vrijwillige basis berust en uit twee delen bestaat. Het ene deel draagt 
den naam van N ational Guard, het andere dien van Organized Reserve 
Corps. De vrijwilligers, die zich bij de National Guard verbonden hebben, 
verplichten zich per jaar ten minste 48 oefeningen van 2 uur te door
lopen alsmede een kamptraining van 15 dagen. Uit deze National Guard 
worden door mobilisatie de reserve-divisies van het leger gevormd. Het 
aan de sterkte ontbrekende personeel wordt aangevuld. uit het Organ.ized 
Reserve Corps en door dienstplichtigen, diè daartoe onder de bepalingen 
van de Wet op de algemene training (U.M.T.) een kortstondige training 
(14 weken) hebben doorlopen, niets meer beogende dan hen met het 
militaire leven bekend te maken. Van een afgeronde en volwaardige op
leiding tot soldaat kan uiteraard in dezen korten tijd geen sprake zijn. 
Op het tijdstip van de mobilisatie van een divisie van de National Guard 
is er dus ook geen sprake van, dat deze onmiddellijk te velde kan gaan. 
Zij begint dan eerst op volle sterkte te oefenen gedurende een periode, die 
normaal 9 á 10 maanden bedraagt, doch onder oorlogsdreiging kan worden 
ingekort. Wanneer dus na het uitbreken van den Koreaansen oorlog een 
aantal divisies van de N ational Guard gemobiliseerd is geworden, dan wil 
dit in feite slechts zeggen, dat zij op oorlogssterkte en oortagstraining 
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gebracht zijn, doch dat zij pas 9 à 10 maanden later oorlogsgereed zijn. 
Wanneer wij t~genover deze mobilisabele divisie volgens Amerikaanse 

opvattingen die van de continentale Westeuropese mogendheden w. o • 
. '. Nederland stellen dan zien wij het wezenlijke verschil. Daar bestaat een 

reserve-divisie uit dienstplichtigen, die gedurende ten minste 12 maanden 
- in vele gevallen zelfs 18 tot 24 maanden - een volledig en eersten 
oefentijd hebben doorlopen, daarna met groot verlof zijn gezonden en in 
die periode nog regelmatig de verkregen geoefendheid door herhalings
oefeningen onderhouden. Wordt zulk een divisie gemobiliseerd dan is zij 
kort daarna, dus binnen heel wat korteren tijd dan een Amerikaanse ge
mobiliseerde divisie, oorlogsgereed. Naar Amerikaansen maatstaf draagt 
een mobilisabele divisie' het karakter van: tien vogels in de lucht en heeft 
voor hen slechts de parate, voortdurend onder de wapenen zijnde divisie 
de waarde van de éne vogel in de hand. N aar Westeuropesen maatstaf 
heeft èchter de mobilisabele divisie een waarde, die weinig voor de parate 
Amerikaanse divisie onderdoet mits ... zij binnen een redelijken termijn 
inderdaad gevechtsklaar is. Dit laatste punt nu is mede het onderwerp 
geweest van veel discussie en wrijving. In de geostrategische 1) verhou
dingen in West-Europa liggen de kaarten zo, dat rekening moet worden 
gehouden met een strategischen overval. Deze kan als een donderslag bij 
helderen hemel komen. Daartegen dient een afweerschildte bestaan, dat 
den eersten stoot kan opvangen en de tijdwinst kan leveren, nodig om de 
reserves van West-Europa te mobiliseren. Voor dit dekkingsschild zijn 
parate, d. i. doorlopend onder de wapenen zijnde divisies nodig. De korte 
afstanden in West-Europa en de noodwendig toch altijd beperkte sterkte 
der parate troepen maken,. dat de te v~rschaffen tijdwinst toch nimmer 
groot kan zijn, om de gedachten te bepalen niet veel boven één week zal 
ui~aan. Binnen die week moeten dus de reserves kunnen worden gemobi
liseerd en aan den strijd kunnen gaan deelnemen. Op grond daarVan móet 
dus voortaan onder een mobiliSàbele divisie worden verstaan een divisie 
die "binnen enige dagen tot een week" gevechtsgereed is. Het is deze 
interpretatie, die aan het ·begrip "mobilisabele divisie" thans aan de hand 
van een door EISENHOWER gegeven definitie, en nader voor Nederland 
. door den Minister van Oorlog IR STAF toegelicht, op het vasteland van 
. West-Europa wordt gegeven. Er is aldus een hemelsbreed verschil tussen 
de Amerikaanse mobilisabele:: divisie en de Europese, een verschil, dat in 
oorlogsgereedheid rond 9 maanden ten minste bedraagt. 

Het zal echter zelfs voor een leek duidelijk zijn, dat wil de Europese 
mobilisabele divisie aan dit criterium beantwoorden, het nodig is, dat de 
eerste oefening grondig zij, d. w. z. ten minste 12 maanden - om bepaalde 
hierna te behandelen redenen nog langer - en dat de verkregen geoefend
heid goed wordt onderhouden door jaarlijkse herhalingsoefeningen van 
ten minste 3 weken. Zou dit niet gebeuren, dan is het uitgesloten, dat een 
bij mobilisatie onder de wapenen komende divisie binnetl enige dagen tegen

i over den vijand kan staan. Dan krijgen wij dezelfde misère als in 1940, 
toen onvoldoend geoefende en bewapende troepen de keurdivisies van de 
Duitse krijgsmacht moesten weerstaan, zowel in Nederland als in België 

1) Geostrategie is dat deel der krijgswetenschap, dat zich bezig houdt met de 
bestudering en activering van strategische verhoudingen en omstandigheden met de ' 
geografie als uitgangspunt. 
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en Frankrijk. Een herhaling daarvan dient tot elken prijs te worden voor
komen, omdat een snelle nederlaag het enige resultaat zou zijn van een 
dergelijke onberaden zuinigheid met den duur der opleiding en der her
halingsoefeningen. 

Hoewel dus West-Europa met ernst ernaar streeft mobilisabele divisies 
te vormen, die het karakter van parate troepen nabij komen, is dit nog 
steeds niet voldoende tot Amerikaanse Congreskringen doorgedrongen. 
Vandaar dat nog steeds van dien kant klachten komen, dat West-Europa 
te weinig troepen levert en men hier tracht den last op Amerika af te 
schuiven. Zij denken slechts in termen van parate divisies alleen, wij in 
die van parate en mobilisabele (d. w. z. nagenoeg-parate) divisies. Het hier
door tot misverstand leidende en daaruit weer voortvloeiende misplaatste 
wantrouwen zal West-Europa door een goede voorlichting dienen weg te 
nemen. 

Afbakening der taken ter zee en in de lucht 
Op het internationale vlak van de tot stand gekomen overeenkomsten 

rest ons nog een enkel punt, nl. de afbakening der taken ter zee en in de 
lucht. Zoals te verwachten was hebben de Amerikanen met hun geweldige 
vloot de oceanische taak goeddeels voor zichzelf gereserveerd en is zelfs 
de Britse vloot daarbij in het gedrang geraakt. Bij de commandoverhou
dingen moest Engeland nl. de bittere pil slikken, dat een Amerikaan tot 
opperbevelhebber in den Atlantischen Oceaan werd benoemd. Om deze 
pil nog enigermate te vergulden werd het commando over het Oostelijke 
deel van dien Oceaan, d. i. rondom de Britse eiJ.anden, aan een Brit toe
vertrouwd. Voorts werd het maritieme commando in het Oostelijke bekken 
van de Middellandse Zee - feitelijk nog vallende buiten het N.A.T.O.
verband - aan Engeland afgestaan. Doch overigens liggen de commando's 
ter zee in Amerikaanse handen. Dat Nederland als kleine maritieme 
mogendheid a fortiori in het gedrang zou komen, was moeilijk anders te 
verwachten. Aan ons is min of meer in bedekte termen te kennen gegeven, 
dat wij de oceanische maritieme taak maar aan Amerika en Engeland· 
moesten overlaten en onze defensie-inspanning hoofdzakelijk op het land 
moesten concentreren. Nederland heeft zich daartegen echter verzet en 
heeft op grond van onze nationale belangen het bestaansrecht van een 
Nederlandse oceanische vloot(w. o. vliegkampschepen en kruisers) ge
claimd, die in staat zou zijn in N.A.T.O.-verband onze handelsverbindingen 
te beschermen en onze andere nationale verplichtingen overzee in Midden-, 
Amerika en het Verre Oosten (Nieuw-Guinea) na te komen. In dit Neder
landse standpunt is ten slotte door Amerika' berust. De basis aan de 
Nederlandse conceptie is echter nadien weggevallen door de instelling van 
de Atlantische "Shipping 'Pool" voor de handelsschepen. Einde Mei is nt. 
een N.A.T.O.-plan bekend gemaakt voor de mobilisatie van de zeegaande 
handelsvloot van de leden van het Noordatlantische Pact. Het plan voor
ziet erin, dat in geval van oorlog of noodtoestand in oorlogstijd iedere 
dèelnemende Regering haar koopvaardijschepen in één centrale pool 
brengt. Deze "Shipping pool" zal dan bestuurd worden door een nieuwe 

. centrale organisatie, de "Defence Shipping Authority". Er zullen verder 
twee hoofdkantoren komen, het ene te Washington voor het beheren van 
de scheepvaart van het Westelijk Halfrond en het andere te Londen voor 
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. het .bewind over het Oostelijk Halfrond. Evenmin als in den afgelopen 
oorlog zullen de verdragspartijen - en dus ook Nederland - zeggenschap 
hebben over de eigen handelsvloot. Deze komt ev~na1s toen geheel in de 
"pool" en we hebben dan maar af te wachten welk deel der totale scheeps-

. tonnage voor onze nationale behoefte ter beschikking zal worden gesteld. 
Er is dus o. a. voor Nederland geen sprake van, dat wij met eigen mari
tieme middelen de eigen handelsverbindingen zullen kunnen beschermen. 
Wij komen ook op dit punt bij de behandeling der nationale plannen nader 
terug. 

Rest ons nog öp het internationale niveau der gevonden oplossingen de 
luchtmacht. In N.A.T.O.-verband wordt de taak van de strategische 11) 
luchtmacht voor Amerika en Engeland gereserveerd. De andere landen 
dragen zorg voor de eigen territoriale luchtverdediging. Bovendien zullen 
zij een tactische 3) luchtmacht opbouwen, in beginsel voldoende om de 
eigen grondstrijdkrachten rechtstreeks te steunen. Voor den indirecten 
steun, d. i. die op groteren afstand en liggende buiten de eigenlijke gevechts
sfeer van het slagveld, zal dan een aanvullende steun gegeven worden 
door de tactische luchtstrijdkrachten van Amerika en Engeland (te zijner 
tijd eventueel ook door Franse). In het kader van deze taakverdeling 
worden door Amerika de nodige vliegtuigen voor de tactische luchtmacht 
geleverd. Dit zijn de z.g. Thunderjets, type F-84-e. Het totale aantal is 
uiteraard geheim, doch loopt in de duizendtallen, waarvan het Neder-

_ landse aandeel ten minste 300 zal bedragen. 

* •• 
De nationale inspanning. 
Bij de bespreking van de internationaal gevonden oplossingen in den 

defensie-opbouw van de N.A.T.O. roerden wij reeds een paar malen 
het Nederlandse aandeel aan. Ook dit is er niet zonder rukken en schok
ken gekomen. 

Het oorspronkelijke defensieplan, opgemaakt onder het beheer van den 
sedert afgetreden minister van Oorlog en van Marine Mr SCHOKKING, 
en bij Defensienota begin Juli 1950 aan de Staten-Generaal medegedeeld, 
kon geen genade vinden. In dit plan werd voor de landmacht voorzitln 
in de vorming van een veldleger van drie uit de Indië-veteranen te vor
men divisies, op den duur versterkt met nog een divisie. Op dit totale 
plan van uiteindelijk 4 divisies naast een territoriale verdediging werden 
de jaar contingenten-militie berekend en de duur van de eerste oefening 
vastgelegd. Dit plan werd, mede onder invloed van den inmiddels uit
gebroken Koreaansen oorlog, zowel nationaal als internationaal als ontoe
reikend beschouwd om aan het dreigende gevaar' het hoofd te bieden. Na 
veel wrijving en strijd achter de schermen en nadat inmiddels Minister 
SCHOKKING het veld had geruimd voor Minister s' JACOB en deze op zijn 
beurt in een algemene kabinetscrisis van zijn ministeriëlen troon was weg
gevaagd, kwam de nieuwe bewindsman, Ir STAF, al spoedig met de mede
deling van een nieuw defensieplan. De kosten hiervan zQuden ongeveer 

2) Strategie is de leer van de oorlogvoering . 
. 8) Tactiek is de leer van de gevechtsvoering. 

A.. S. XXI-ll 23 
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6 milliard gulden belopen, uit te geven in 4 jaar tijd, en over ,. vloot 
en luchtmacht als volgt verdeeld: leger f 3.545, vloot f 1.295, luclhtnmCllt 
f 1.080 millioen. Bovendien nog' f 80 millioen voor de' burgerlijke 
verdediging. 

Er wordt voorts op gerekend dat van Amerikaanse zijde hulp zal wor· 
den verleend door wapenverstrekking tot een bedrag, dat van ongeveer 
gelijke grootte is. Voor deze totale uitgaven van ongeveer 12 rnilliard 
gulden kan dan een· DefensiePlan worden uitgevoerd, dat er in grote 
als volgt uitziet: 
Landmacht: een veldleger van 5 divisies, alsmede een territoriale ver·. 

dediging van een niet nader genoemde sterkte; 
Zeemacht: een zeegaande vloot van 1 vliegkampschip, 2 kruisers, 

torpedobootjagers, 40 andere escorteurs en mijnenvegers,. 
4 onderzeeërs en ongeveer 100 vliegtuigen voor den marine~ 
luchtvaartdienst; 

Luchtmacht: een luchtmacht van 21 squadrons voor de luchtverdediging 
en de tactische luchtmacht, alsmede een ongenoemd aantal 
squadrons voor de verkennings-, artillerie-waarnemings- en 
transportdiensten. 

Voor zover de plaatsruimte dit toelaat mogen we elk van deze strijd· 
· machtdelen aan een nadere beschouwing onderwerpen. . 

Landmacht. 
Ten einde aan den geostrategischen N.A.T.O.-eis te voldoen, dat' 

vredestijd voortdurend paraat een zekere hoeveelheid troepen onder 
wapenen is tot bescherming tegen strategische overvallen, zal een deel van 
de 5 diVisies als parate troepenmacht voortdurend onder de wapenen zijn; 
hetgeen bereikt wordt door den eersten oefentijd tot een bepaalden duur 
te verlengen .. Het jaarlijkse militiecontingent komt nt. in drie gedeelten 
op t. w. 1 April, 1 Augustus en 1 December in een z.g. drlleplOef;!el1st'elSC!L 
Daar de sterkte van het gehele contingent, dat bij de landmacht wordt. 
gedeeld, 40.000 man bedraagt, is de sterkte van elk der ploegen ongeveer 
13.500 man. De opkomende recruten nu worden in een opleidingsperiode 
van acht. maanden tot geoefend soldaat opgeleid. Daarna worden zij 
de depOts overgeheveld naar het veldleger en worden in een a .. ,.,,,,,,lhh. 

· eenheid, bestaande uit alle wapens, geincotporeerd. Zulk, een gevechts· 
eenheid is Amerikaans georganiseerd en draagt den Amerikaansen naam' 
van regimentsgevechtsgroep, een equivalent van de Britse brigadege· 
vechtsgroep. Zij wordt met Amerikaanse wapens uitgerust. De eerste 
aldus' gevormde regimentsgevechtsgroep is de 31e, die in September 
deelnam aan de geallieerde manoeuvres in Duitsland. De -..samenstelling 
is analoog aan die ener divisie, zodat men van een divisie in zakformaat· 

· zou kunnen spreken. De sterkte is echter ongeveer gelijk aan 1/3 divisie. 
Wanneer dus elke vier maanden op de vorenomschreven wijze één regi·. 
mentsgevechtsgroep wordt gevormd, dan zijn bij een eersten oefentijd van 
twintig maanden (waarvan 12 bij het veldleger) steeds drie van die ge
vechtsgroepen paraat en geoefend onder de wapenen, dat is dus de sterkte 
van één divisie. Het is echter duidelijk dat deze divisie bestaat uit 
van uiteenlopende geoefendheid en daarmede uiteenlopende kwaliteit. 
deel verkeert in de oefenperiode van 8 tot 12 maanden, een ander deel in' 
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die van 12 tot 16 maanden en nog een ander deel in die van 16 tot 20 
maanden. Bedenken we voorts, dat in dit systeem aangenomen wordt, 
dat de acht maanden bij het depot opgeleide recruut op het moment 
van overgang naar het veldleger daar direct als een in hoger verband 

· geoefend, want gevechtsgereed man wordt beschouwd, dan begrijpen 
we licht, dat de aldus verkregen parate divisie toch nog wel iets anders 
aan gevechtswaarde voorstelt dan een parate divisie beroepstroepen, 
zoals Amerika en Engeland di~ kennen en zoals deze gelegerd zijn in 
West-Duitsland. Even begrijpelijk is het dan ook, dat van die zijde 
erop wordt aangedrongen, dat ook wij voor de parate troepen op be
roepstroepen overgaan, een aandrang welke ook in de Tweede Kamer 
van de zijde van de A.R. partij bij monde van Dr BltUINS SLOT tot uit
drukking is gebracht en waarop door den minister met niet steekhoudende 
argumenten is geantwoord. , 

De oorspronkelijk gedurende -twintig maanden in eerste oefening 
(waarvan twaalf bij het veldleger) paraat onder de -wapenen verbleven 

-divisie wordt daarna reserve-divisie d. i. mobilisabele divisie of wel - naar 
de hiervoren . gegeven definitie - "binnen enkele dagen tot een week" 
gevechtsgerede divisie. Buiten de jaarklasse voor eerste I oefening onder 
de wapenen, zijn er aldus vier andere geoefende jaargangen waaruit 
op den duur bij mobilisatie het veldleger wordt gevormd. Bij wijze van 
overgangsmaatregel en om zo snel mogelijk het gestelde doel te bereiken 
worden drie van deze divisies gevormd uit de Indië-veteranen, waartoe 

· deze dit jaar een maand voor herhalingsoefeningen zijn opgekomen en 
· nogmaals het volgende jaar een herhalingsoefening, speciaal in hoger 
verband, zullen moeten doorlopen. 

De oorspronkelijk voor het veldleger opgeleide militairen' worden 
· daarna bestemd voor de territorial(' verdediging en voor opneming in de 

depöts, welke dienen ter aanvulling van verliezen. Het schijnt in de' tJe. 
doeling te liggen niet meer dan 12 lichtingen op die wijze in onze lands
defensie te betrekken d. w. z. 5 lichtingen voor het veldleger, 2 voor 

· de depóts en nog eens 5 voor de territoriale verdediging. Op die wijze 
worden dus alleen jonge krachten voor' den militairen dienst gebruikt 
en kunnen de ouderen voor de verdediging van het niet minder belang
rijke burgerfront - ook het economische - worden ingeschakeld. De 

· ·totale defensie eist nu eenmaal, dat men niet alleen maar ziet naar den 
~i1itair-maritiemen sector van de defensie doch eveneens - en. met 
.in de laatste plaats - naar de civiele. 

-We roerden reeds terloops de territoriale verdediging aan. Daarom
trent zijn de plannen nog vaag. Een deel van de taak in· dezensecttlr zal 
toevallen aan de Nationale Reserve. Deze heeft een geprojecteerde sterk
te van 16.500 man. Haar taak is onlangs door den staatssecretaris van 
'Oorlog, Mr F. J. KRANENBURG nader toegelicht. Hieruit valt af te leiden, 

- dat het instituut tot de krijgsmacht behoort en naast de handhaving van 
orde en veiligheid - eventuele bestrijding van een vijfde colonne -
dienst zal doen bij de luchtdoelartillerie en het korps luchtvaartdienst, 
alsmede deel zal nemen aan de bestrijding van parachutisten. Met eerst-

.' genoemde taken kunnen wij volledig instemmen, met de laatste echter in 
het geheel niet. Parachutisten zijn keurtroepen van zeer hoge militaire 

t 
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waarde, zowel physiek als in bewapening. Daarvoor is o. i. de Nationale 
Reserve geen portuur; daar deze daartoe te weinig geoefend, te slecht 
bewapend en physiek de mindere is. De territoriale verdediging zal dus 
alsnog d~n zo belangrijken afweer tegen parachutisten door keurtroepen 
moeten opbouwen. 

Zeemacht. 
Reeds bij het internationale aspect merkten wij op, dat het bestaans

recht van een nationale marinetaak in feite was weggevallen door de instel
ling van de "Shipping pool". Wil onze marine nochtans haar geprojec
teerde sterkte en samenstelling handhaven dan zal zij in N.A.T.O.-ver- j 

band alsnog een daarmede harmoniërende taak moeten krijgen. Zo dit niet 
mogelijk of overbodig is, daar de N.A.T.O. reeds over meer dan vol
doende maritieme middelen beschikt tot dat doel - de oceanische taak -
dan zal er een verschuiving binnen de marine dienen plaats te hebben van 

. het grote naar het kleine materieel, d. i. tot duikbootbestrijding in convooi
verband. Daarvoor kan bij de grote Russische dreiging onderwater nauwe
lijks te veel materieel in de vaart zijn. Een heroriëntering van ons marine-, 
plan in die richting lijkt dan ook niet uitgesloten en in N.A.T.O.-verband 
bekeken logisch, al is het niet strelend voor ons nationaal gevoel, dat graag 
en terecht met trots een kapitaal marineschip op de zeven wereldzeeën ziet . 
varen. 

In N.A.T.O.-verband ontving onze marine voor de convooierings-taak 
een aantal Amerikaanse korvetten. 

Luchtmacht 
Voor onze luchtmacht is, zoals gezegd, een sterkte van 21 squadrons 

geprojecteerd voor luchtverdediging en tactische luchtmacht alsmede 
een ongenoemd aantal squadrons voor verkennings-, artillerie-waarne
mings- en transportdiensten. Hoe' de verdeling tussen luchtverdediging en 
tactische luchtmacht ligt, is niet nader aangegeven. Het plan berust kenne
lijk echter nog op het oorspronkelijke drie divisiën-plan van de landmacht 
en dan zijn er per divisie twee squadrons nodig of in totaal 6, zodat er 
voor de luchtverdediging 15 squadrons overblijven, verdeeld over dag- en 
nachtjagers. Bij een vijf divisiën-plan zal het aantal squadrons dus met 
nog vier dienen' te worden uitgebreid en het totaal dus van 21 op 2S 
moeten stijgen, buiten de squadrons voor de andere hogergenoemde doel
einden. Bij de tactische luchtmacht is dan nog niet gerekend op een in
directen tactischen luchtsteun aan ons veldleger. Deze zal gegeven moeten 
worden in hoger N.A.T.O.-verband door Amerikaanse of Britse squa
drons, zodat wij op het punt van den tactischen luchtsteun ten dele afhan- . 
kelijk zijn van in bondgenootschappelijk verband te verlenen bijstand. Deze 
toestand, welke in de practijk wel eens tot moeilijkheden aanleiding kan 
geven, hebben wij nationaal moeten aanvaarden ter wille van de financiële 
begrenzing van ons kunnen en uit hoofde van onze nationale verplich
tingen in een anderen sector der defensie, ni. dien ter zee. 

* * * -
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Duitse herbewapenig en Europees leger. 
, Op het internationale vlak is de Duitse herbewapening een oplossing 

nabij gekomen. Aanvankelijk lagen de tegengestelde standpunten ver uit
een: het Amerikaanse beoogde een rechtstreekse inschakeling van Duitse 

. divisies in het Atlantische leger, het Franse wilde niet verder gaan dan 
Duitse bataljons, op zijn hoogst regimenten, als onderdeel van hogere 
organisaties in Europees .legerverband. De Amerikaanse haast om eigen 
inzichten door te drijven desnoods ten koste van een Franse verkoeling 
werd daarbij geïnspireerd door den afkeer in brede Amerikaanse kringen, 
Amerikaanse troepen in sterke aantallen naar Europa te zenden. In feite 
betekende de Duitse herbewapening voor hen een ontheffing van den 
Amerikaansen morelen plicht, door eigen troepen op het Europese vaste
land te erkennen, dat de Amerikaanse grenzen in Atlantisch verband aan 
de Elbe waren komen te liggen. De door Amerika gemaakte haast werkte 
het Europese ~antrouwen in de hand en dit te meer omdat gevreesd werd, 
dat een vroegtijdige Duitse herbewapening ten koste zou gaan van het 
bewapeningsprogramma van de overige Atlantische deelgenoten. Toen het 
besef van al deze materiële en psychologische bezwaren tot het Ameri
kaanse brein ging doordringen, trad gelukkig matiging in. Frankrijk deed 
van zijn kant ook water in den wijn, zodat een compromis werd gevonden, 
waarbij Duitse eenheden ter sterkte van een regimentsgevechtsgroep via 
een te scheppen Europees leger in de Westerse defensie zouden worden 
opgenomen. Het denkbeeld van het Europese leger won meer en meer veld. 
Ook Engeland, dat er oorspronkelijk afwijzend tegenover had gestaan, 
liet den tegenstand varen, doch zal aan de vorming niet actief deelnemen. 
Nederland was er van den aanvang af weinig enthousiast voor en haalde 

, zich daarvoor de verdenking op den hals wat al te zeer aan den leiband van 
de maritieme mogendheden te lopen. Uiteindelijk zijn we als resultaat van 
de recente ministerconferentie van den Atlantischen Raad te Ottawa zover 
gekomen, dat er een Europees leger zal worden gevormd waarin Duitse 
divisies zullen worden opgenomen. De oorspronkelijke tegenstand van 
Frankrijk, dat zich verzette tegen Duitse divisies sterker dan 10.000 man, 
heeft dit land van zijn kant laten varen, doch van een eigen nationaal Duits 
leger zal geen sprake zijn. De Duitse deelneming is in feite ongelimiteerd, 
mits binnen het kader van een te vormen Europees leger. Welken vorm 
de Duitse bijdrage zal aannemen, is nog niet te zeggen. Uitgaande van 
de geostrategische verhoudingen ligt het echter onzes inziens in de rede, 
dat voor de Duitse bijdrage de nadruk meer komt te liggen op parate 
troepen en minder op mobilisabele. In het Europese leger zou aldus het 
parate deel goeddeels voor Duitse rekening kunnen komen en het mobili
sabele reservedeel - dat uiteraard het sterkste zal zijn - voor rekening 
van de andere continentale pactgenoten. Daarmede wordt dan tevens tege
moet gekomen aan het eventuele gevaar dat in getalsterkte de Duitse bij
drage in het Europese oorlogsleger die van Frankrijk zou komen te 
overtreffen en daarmede de deur zou worden opengezet voor Duitse 
pogingen om via den militairen sector ook in den politieken naar een 
Europese hegemonie te gaan streven . 

.. . . 
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Ontwikkeling voor de.naaste toekomst. 
Voor de zeer nabije toekomst schijnt een verdere uitbreiding van het 

Atlantische Pact tot Turkije en Griekenland tot de reële mogelijkheden 
te behoren. Naden oorspronkelijken tegenstand van Noorwegen, Dene
marken en Nederland - dat het eerst dezen tegenstand opgaf - hebben . 
alle landen tenslotte voor deze opneming gestemd. Deze is dus nog slechts 
een kwestie van tijd. Niet te ontkennen valt, dat de opneming van beide 
landen een belangrijke toeneming van de sterkte van de N.A.T.O. be
tekent. Zuiver strategisch bezien is Turkije van meer strategisch belang. 
dan West-Europa. Het is als het ware een pistool op de borst van Rusland. 
Het bedreigt dit te land, ter zee en door de lucht, met invasie. Het bindt. 
door deze bedreiging zeer sterke Russische krachten, welke anders tegen 
andete froptgedeelten kunnen worden ingezet, o. a. tegen West-Europa. 
Als 'basis voor luchtstrijdkrachten kan het jagerbescherming geven aan de .. 
zware bombardementsformaties, die van de Noordafrikaanse en Italiaanse 
bases opstijgen om de dicht nabij de Turkse grenzen gelegen kwetsbare 
Russische oliebronnen in den Kaukasus en de industrieën van het Donetz
bekken, rondom Moskou en bij de Oeral, te bombarderen. Amerika heeft 
de hoge strategische waarde van Turkije reeds jaar en dag onderkend . 
en is reeds een paar jaar bezig de Turkse krijgsmacht op te bouwen en 
te moderniseren, wegen aan te leggen voor gemotoriseerde troepenbe
wegingen en vliegvelden tot steun van het leger en tot bescherming van 
de hogergenoemde bombardementstaak. In dit Turkse strategische belang . 
past Griekenland. Het vormt als het ware den rug en de flank, ter be
veiliging van het Turkse bastion en de verbindingen daarmede. Beide . 
landen worden dan ook terecht voortdurend strategisch in één adem ge
noemd en hun gezamenlijke en gelijktijdige opneming in de N.A.T.O .. 
spruit dus voort uit een strategisch logische gedachte. De bedreigende 
werking, die van de Turkse positie uitgaat en de daardoor afgedwongen 
opslorping van Russische krachten in dit frontgedeelte, vormen een ver~ 
lichting. van den potentiëlen druk op het Westeuropese front. Aldus 
vormt de opneming van beide landen een versterking ook van de West-
europese positie. . 

Spanje. 

* * * 

De laatst!! mogelijkheid, die niet al te ver verwijderd lijkt, is- de op
neming van Spanje in Atlantisch verband. Voorlopig schijnt een indi· 
recte opneming in de Westerse defensiesfeer via een bilateraal verdrag . 
met Amerika alleen binnen de realiteit der dingen te liggen. Ideologische 
bezwaren staan een directe opneming van dit. fascistische land in de 
N.A.T.O.-organisatie nog in den weg. Strategisch is de Spaanse op-. 
~eming ook lang niet zo belangrijk voor de Westeuropese verdediging als 
die van Turkije. In feite heeft Spanje slechts een primaire strategische 
waarde in het huidige stadium van de ontwikkeling der N.A.T.O.-organi
satie, d. i. zolang er nog onvoldoende krachten te land zijn om West. 
Europa voor een bezetting te vrijwaren. In dat stadium zou Spanje een 
welkom bastion vormen, omdat eerst daar, aan den voet van de Pyreneeën,' 
een Russische opmars tot staan zou kunnen worden gebracht en nadien 
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;. Spanje een uitnemende basis-izou vormen voor ..zee- en luchtStrijdkrachten 
.en later landstrijdkrachten om (en offensief. voor te bereiden tot· her-
· overing van West-Europa en. voor de uiteindelijke overwinning. Zodra 
.echter de verdediging van West-Europa te land en in de lucht zó ver is 
· gevorderd dat er goede kansen bestaan een Russischen opmars tot staan 
te brengen ergens tussen Elbe en Rijn, vervalt het belang van SpanJe uit 
dien hoofde en houdt het de ongetwijfeld ook niet geringe waarde van 
een goede en veilig in de diepte gelegen basis zowel voor het West
europese als voor het Middellandse-Zeefront, met een potentiële bijdrage 
aan de Atlantische verdediging te land van een IS-tal divisies. Op die 
wijze gezien vormt Spanje op den duur een verderen mogelijken aanwas 
van de N.A.T.O. en kan het ook bijdragen tot het versterken van de 
Westerse defensie, zodat elke neiging tot aggressie door de aldus ver
kregen overmacht in de kiem wordt gesmoord en daarmede de vrede ge-
· continueerd. In zulk een evenwichtstoestand is het dan niet denkbeeldig, 
dat door onderhandelingen op basis van gelijke militaire kracht, tot een 
vermindering van den zwaren bewapeningslast over de gehele wereld kan 

'. worden gekomen. 

* * - * 
Preventie door het atoomwapen. 
Uit het vorenstaande moge naar voren zijn gekomen, dat er, zolang 

· West-Europa nog niet voldoende krachten te land en in de lucht kan uit
brengen, een gevaar bestaat voor een Russische aggressie en een daarmede 

. gepaard gaande bezetting van dit gebiedsdeel. Deze précaire toestand zal 
· nog tot einde 1953 voortduren; daar eerst dan de thans geprojecteerde 

plannen kunnen zijn uitgevoerd. Nochtans is er nog steeds een factor, 
welke ook nu de nadelige balans te land in evenwicht· houdt. Dat is de 

· preventieve werking welke nog immer van den Amerikaansen voorsprong 
op het gebied van de ontwikkeling van de atoomwapens uitgaat. Wel kent 
ook Rusland thans het geheim der atoomsplitsing en ligt het in deHjn 
der technische ontwikkeling, dat het ook reeds bezig is den atoombom 
te vervaardigen, ~ al zitten daar op zichzelf weer afzonderlijke pro
blemen aan vast -, maar zeker is, dat de Amerikaanse voorraad belang
rijk groter is. Sedert de uitvinding van den atoombom is er nimmer een 
· getal genoemd omtrent de Amerikaanse productiecapaciteit en den voor
raad atoombommen in dit land. Zeer onlangs is echter van officiële zijde 
tenslotte een getal genoemd, nl. dat van een productiecapaciteit van 250 
bommen per jaar. Bovendien is bekend, dat de moderne Amerikaanse 
atoombom thans in meer typen kan worden gefabriceerd, nl. het zware 
type, dat 10 maal sterker is dan de bommen die op Japan werden afge
worpen, d. w. z. dat een explosieve kracht heeft gelijk aan 200.000 ton 
trinitrotoluol (d. i. de springstof waarmede de conventionele bom is ge

i vüld), en het lichtere type, waarmede ook tactischer doelen zouden kunnen 
worden bestreden. Dit laatste zou het mogelijk maken o. m. een 
eventuelen Russischen opmars in West-Europa met het atoomwapen te 
lijf te gaan. Dit zou dwingen tot ver doorgevoerde spreiding in breedte 
en diepte der Rode Legers, waardoor deze hun numerieke overmacht min
der tot gelding zouden kunnen brengen. Voorts zouden langs den weg 
van het atoomwapen door radiologische besmetting van terreindelen de 

.. 
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opmarsmogelijkheden van' het Rode Leger in beperkte gebieden kunnen 
worden gekanaliseerd, zodat ook dan de numerieke overmacht minder tot 
uitdrukking zou komen. Al deze perspectieven op het terrein van het ge
bruik van het atoomwapen - hoe verschrikkelijk op zichzelf ook - vor
men in het huidige tijdsbestek echter de veiligheidsmarge voor de Atlan
tische verdediging, waardoor de tijd gewonnen wordt om den achterstand 
op de andere terreinen der bewapening in te lopen tot het einddoel is 
bereikt: een militair evenwicht, dat van aggressie weerhoudt en een 
garantie is voor het voortbestaan van den vrede. 

* 

DE GEMEENTE IN DE FRONTLIJN 

DOOR 

Dr W. P. BERGHUIS 

De gemeente neemt naar haar aard in het stàatsleven een bescheiden 
plaats in. Zij is de kleinste territoriale publieke eenheid en haar taak ep 
betekenis zijn in vergelijking met de staatswerkzaamheid als geheel en 
met de grotere staatsrechtelijke verbanden van beperkten omvang. En 
op zichzelf schijnt dan ook wel voor de hand te liggen, dat in een tijd als 
de onze, waarin nationale en internationale politieke vraagstukken al het 
andere overheersen en waarin zelfs een uitsluitend nationale aanpak der 
politieke aangelegenheden, los van de internationale verhoudingen, niet 
meer mogelijk is, de gemeente in haar bescheidenheid naar den achtergrond 
wordt gedrongen. 

En zeker, er zijn in de praktijk der laatste jaren allerlei symptomen 
ge'Yeest, die deze veronderstelling schijnen waar te maken. De met den 
noodtoestand der nationale staatshuishouding gepaard gaande inperking 
van de financiële zelfstandigheid der gemeenten heeft haar positie aan
getast. Centralistische opvattingen en de mening, dat het belang van de 
zelfstandigheid der gemeente moet wijken voor den eis van technische 
doeltreffendheid in het staatsbestuur, hebben, met den wind van de door 
den bezetter te onzent feitelijk doorgevoerde centralisatie in de zeilen, 
op een aantal punten vat gekregen op Regering en volk. De totstand
koming van de huidige politie-organisatie is daarvan nog steeds het sterkst 
sprekende voorbeeld. Maar ook overigens is er, wat dit betreft, in de 
laatste jaren wel het een en ander aan de hand geweest. Wij hebben maar 
te denken aan wederopbouw en brandweer. De gemeentelijke salarispoli
tiek is in wezen gecentraliseerd. Bij circulaire zijn zo nu en dan de ge
meenten op een volkomen beleefde manier, doch langs de wet heen, uit
genodigd zich op bepaalde punten te schikken onder de leiding van het 
centrale gezag. In het thans aanhangige wetsontwerp betreffende verlen
ging van de "noodvoorziening gemeentefinanciën" worden maatregelen 
voorgesteld, krachtens welke de gemeenten, die wat haar financiële bron
nen betreft reeds grotendeels op het Rijk zijn aangewezen, ook nog in de 
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besteding van de haar van rijkswege toekomende gelden onder curatele 
. worden gesteld. 

Zonder twijfel, de omstandigheden hebben hier en daar gedwongen tot 
inperking der gemeentelijke zelfstandigheid. Niemand zal dat ontkennen. 
Maar het zijn de omstandigheden samen met een bewust streven naar 
centralisatie geweest, welke de vrees, dat de zelfstandige gemeente blijvend 
wordt tentggedrongen, schijnen te rechtvaardigen. 

En toch st3.9-t daar iets geheel anders tegenover. Het is het steeds 
groeiend besef, juist bij hen die met de grote problemen van het moderne 
staatsbestuur te maken hebben, dat de toekomst van den modernen staat 
ten nauwste betrokken is bij en ten zeerste afhangt van de zelfstandigheid 
van de gemeente. In veel sterkere mate en in veel brederen kring dan 
vroeger het geval was, wordt in onzen tijd de gemeente in rechtstreeks ver
band gebracht met en zelfs centraal gesteld in de algemene problematiek 
der hedendaagse nationale en internationale politiek. 

Onze huidige Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Mr J. 
IN 'T VELD, heeft kortgeleden een boekje geschreven over "De betekems 
der gemeente voor de toekomst van We.rt-Europa". En Mr P. J. Oun 
noemde in zijn rede, gehouden bij de opening van het in Juli 1950 ge
houden congres der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeen
ten "de bakermat der democratie". Ik weet wel, deze mannen zijn beide 
"gemeente-mensen", maar zij zijn meer dan dat, zij nemen een vooraan
staande plaats in in de algemene politiek. En bovendien, zij staan in hun 
opvatting over de betekenis der gemeente niet alleen. Allerwegen wordt 
de grote waarde der zelfstandige gemeente in den strijd om het behoud van 
. onze Westerse politieke verworvenheden erkend. Ook uit al hetgeen is 
gesproken en geschreven ter gelegenheid van de herdenking van het 
lOO-jarig bestaan der gemeentewet is de opleving in de belangstelling 
voor het gemeentelijk bestel wel gebleken. 

Niet alleen overigens van Nederlandse zijde wordt aan de gemeenten 
een zo hoge waarde toegekend, ook van de zijde van buitenlandse· schrij
vers treft men uitlatingen van dezelfde strekking over de betekenis van 
het plaatselijk bestuur aan. De Zwitser AooLF GASSER schreef een boek 
over "Gemeindefreiheit als Rettung Europas" en een Engelse schrijfster 
noemde. "local government first line of defence", het plaatselijk bestuur 
de eerste verdedigingslijn van de democratie. 

Op zichzelf is dit alles wel opmerkelijk. Wanneer men nog eens kennis 
neemt van de programs der vooroorlogse politieke partijen in Nederland, 
dan zal men, wellicht tot zijn verbazing, constateren, dat alleen en uit
sluitend het program van beginselen der antirevolutionaire partij een uit
spraak doet over de betekenis van de autonomie der gemeenten. Alle 
andere zwijgen daarover, ook die van de partijen waarin figuren als IN 
'T VELD en OUD een leidende plaats innemen. 

Zeker, ook voor den oorlog had de gemeente in het Nederlandse staats
bestel uit hoofde van haar historie en op de basis van THORBECKE'S 
wetgeving een hechte positie. Maar toch was de gedachte, dat een gezonde 
zelfstandige gemeente onmisbaar is voor een gezonden staat, niet zo 
levend als thans. Uiteraard is dit ten dele te verklaren uit de omstandig
heid, dat de· gemeente zich toen in een minder bedreigde positie bevond, 
maar toch is ook nieuw inzicht in en ervaring met de gevaren, die den 
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modemen staat bedreigen, nodig geweest om weer oog te krijgen voor de 
'gemeente. En thans, nu in (ie staatkunde het primaat van de buitenlandse' 
pOlitiek wordt gesteld en alles' de aandacht van de gemeente schijnt te 
zullen afleiden, thans komt men voor het behoud van de democratie en 
voor de redding van Europa terecht bij de gemeente. Het spreekt vanzelf, 
dat door dit alles zij, die steeds sterk het pleit hebben gevoerd voor de zelf· 
standigheid der gemeente, in hun strijd om het behoud daarvan een sterken 
ruggesteun ontvangen, en dat ook de vrees, dat de gemeente in dezen tijd 
aan het einde is gekomen van haar lange bloeiperiode, voor een deel wordt. 
weggenomen, zij het dan' ook dat hier uiterste waakzaamheid geboden blijft, 
aangezien ook de centralistische tegenkrachten sterker zijn geworden. 

Dit alles is wel opmerkelijk, schreef ik hierboven. En dat is het ook. 
Maar daarom is hét nog niet verwonderlijk. Te verwonderen is het niet; 
dat het inzicht' in de positie en de betekenis der gemeente steeds sterker 
wordt. Hij, die ernstig bezig is met de problemen van den modernen 
staat en die gevoelt, dat deze staat, als niet welbewust daartegen wordt 
opgekomen, als vanzelf naar de centralisatie en de verbureaucratisering 
afdrijft, moet tot .dat inzicht komen. 

Dat door velen thans de gemeente in de voorste rij der grote politiek 
en in de frontlinie van Europa wordt geplaatst, is dan ook niet in de eerste . 
plaats .te verklaren uit en een gevolg van de pretentie der gemeenten en 
haar besturen zelf. Zeker, de gemeenten zijn zich voldoende van eigen 
waarde en waardigheid bewust. Zij zijn niet bereid haar plaats in het. 
Nederlandse staats- 'en volksleven te laten ondergraven en in de afgelopen . 
jaren zijn zij meermalen gezamenlijk met kracht opgekomen tegen 
pogingen om haar zelfstandigheid aan te tasten· of in te perken. Ik behoef 
maar de speciale Wederopbouw- en politie-congressen der Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten in herinnering te roepen. Met een open oog voor 
de eisen van het nationale geheel en met bereidheid, zich in de uitvoering 
der landspolitiek een rol ten dienste van het nationàal belang te laten toe
bedelen, hebben de gemeenten op de bres gestaan voor het behoud harer 
eigen' zelfstandigheid. En daarom is ook ongetwijfeld waar, dat de ge
meenten het hare ertoe hebben bijgedragen, dat de aandacht weer meer 
dan tevoren op haar is gericht. 

En toch is dat niet de voornaamste oorzaak, dat haar de eervolle maar 
gevaarlijke plaats in de frontlijn wordt aangewezen. De gemeenten zijn 
zich te. zeer bewust van haar ieder voor zich bescheiden plaats in het 
staatsgeheel, dan dat zij zouden menen op het nationaal· en internationaal· 
politieke strijdtoneel een plaats in de voorste lijn te moeten innemen. Velè 
gemeentebestuurders zullen de gedachte, dat zij in de frontlinie van Europa 
staan, wel wat geforceerd en ongemakkelijk vinden en zich veiliger en 
betêr op hun plaats gevoelen wanneer zij hun belangstelling en energie 
kunnen richten op de eigen gemeentelijke aangelegenheden. Deze ge
dachte is dan ook zeer zeker niet ontsproten aan g~meentelijke hoogmoed. 
Er is wel gemeentelijke hoogmoed - wie zal het ontkennen - maar die 
uit zich meer in plaatselijk chauvinisme en in het verheffen van eigen 
gemeente boven andere gemeenten, dan in een zich willen laten gelden 
in de "grote" politiek, behalve dat het een of andere raadslid zich bij de 
algemene beschouwingen wel eens gaat vermeien in de lands- of wereld· 
politiek. 
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De gedachte, dat de gemeente Europa IfiOet redden, is geen gedachte 
die in de gemeente zelf is geboren. Neen, _ zij dringt zich op aan hen, die 
te maken hebben en zich bezig houden met het grote geheel, met de pro- . 
. blemen van het moderne staatsbestuur in het algemeen en met het poli,. 
tieke herstel en de verdediging van Europa. Aan hen, die zien gaan ge,
beuren; dat in de moderne samenleving de mens ondergaat in de massa, 
de burger wordt verslonden door de bureaucratie, he~ leven wordt gedood 
door een eenzijdig streven naar technische volmaaktheid en het Westen 
wegens gebrek aan innerlijk verweer ten prooi valt aan de dictatuur van 
het staatsabsolutisme. Aan hen, die zoeken naar middelen om den burger 
weer te betrekken bij de publieke zaak en daarvoor weer zijn belangstelling 
en verantwoordelijkheidsgevoel te wekken, om het leven weer ruimte te 
geven tegenover het dodelijke perfectionnisme van de techniek en het ge
specialiseerde vakmanschap, en om het Westen, de Westerse democratie en 
politiek weerbaar te maken tegenover de dreigende gevaren van het mate
rialistische nihilisme uit het Oosten. 

Men is geleidelijk weer gaan Inzien, waarop het met den modernen 
staat dreigt uit te lopen, en is daarvan geschrokken. Men heeft ingezien, 
dat men bij het scheppen van perfecte constructies gevaar liep den mens 
uit het oog te verliezen. Men heeft ontdekt, dat men bezig was een staat 
en een maatschappij op te bouwen, waarin de mens zou zijn ondergegaan. 
En nu wil men terug naar den mens, ook politiek. Vandaar de algemene_ 
roep om decentralisatie, om kleinere bestuurseenheden, waarin de bestuurs-

. beslissingen weer inderdaad worden genomen en de bestuursverantwoor-
I delijkheid weer werkelijk wordt gedragen door de bestuursorganen en niet 

door een bureau en waarin de bestuurden dicht bij de bestuurders staan . 
. En dan ontdekt men ineens weer de betekenis van de gemeente, van die 

kleine publieke gemeenschap, waar Overheid en burger nog van aange
zicht tot aangezicht met elkander in aanraking komen, waar de Overheid 
nog Overheid en geen apparaat is en waar de burger nog mens en geen 
persoonskaart is en waar de democratie nog levend en geen formule is. 

, En dan komt, niet door eigen aandrang maar te hulp geroepen door hen, 
die worstelen met de problemen van den modernen staat, de gemeente in 
de frontlinie. Juist dit feit geeft grond aan het vertrouwen, dat het er met 
de toekomst van de gemeentelijke zelfstandigheid nog niet zo slecht voor
staat. 

Er zijn verschillende vormen van decentralisatie van het staatsbestuur. I 

Er is territoriale en er is functionele decentralisatie. Men kan nieuwe 
organen scheppen dan wel bestaande organen inschakelen. Maar onder 
al die vormen is de gemeente het meest levende en het tneest aait het doel 
der decentralisatie beantwoordende lagere orgaan, waar in zo breed moge-

t . lijken zin een groot gedeelte van het openbaar bestuur dicht bij en onder 
het oog van de bestuurden kan worden uitgeoefend. 

Dat ligt ongetwijfeld in sterke mate hieraan, dat de gemeente is een 
klein, overzienbaar territoriaal verband, dat dicht bij de burgers' staat en 
tegelijk heeft een zeer breed, een belangrijk gedeelte van de gehele over
heidswerkzaamheid omvattend, arbeidsterrein. Alleen alom die reden zou 
de gemeente, als zij nog niet bestond, zeker uitgevonden moeten worden. 
Maar toch is daarmede de hechte positie en de grote plaats, welke de ge
meente in het Nederlandse staatsleven inneemt, niet verklaard. 
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Het wezenlijke in de positie der gemeente is juist, dat zij niet uitge
vonden, niet gemaakt en niet in leven geroepen behoeft te worden, maar 
dat zij er is, dat zij er evengoed is als de staat zelf en historisch zelfs 
eerder. Het essentiële is, dat zij in het volksleven zelf geworteld is en daar
uit is opgegroeid, en dat zij in het hart der burgerij primair staat. Zoals 
KUYPER het indertijd - voor onzen tijd wellicht wat te sterk - ichreef: 
"Voor ons besef is niemand Nederlander dan doordat hij Zeeuw, Fries, 
Hollander, enz. is, en ook dat weer alleen doordien hij zich voelt inwoner 
van Middelburg of Leeuwarden of Amsterdam, of in wat plaats zijn ge
slacht ook is gevestigd en zijn werkkring gevallen is." 

Essentieel voor de betekenis der gemeente, ook in den modernen staat, 
is het historische moment. Het is met name in de gemeente, dat elkander 
ontmoeten de historische lijn en de moderne behoefte aan decentralisatie. 
In de gemeente wordt een gedecentraliseerd staatsbestuur een levende 
werkelijkheid en geen dode constructie. 

Prof. A. A. H. STRUYCKEN drukte het indertijd in zijn geschrift over 
de gemeenten en haar gebied zo uit: "In de decentralisatiegedachte ligt 
een dubbel moment, een staatsrechtelijk en een historisch." "Niet genoeg' 
is het, dat de wetgever steeds de groote waarde der decentralisatie als 
stelsel voor oogen houdt, nood~akelijk is ook, dat hij de historische resul
taten daarvan in het volksleven eerbiedige." 

De kracht der gemeente als lagere bestuurseenheid ligt in haar locale 
begrenzing, in de wijdheid van haar arbeidsveld maar vooral ook in haar 
historische fundament. Daardoor verkeert zij, wanneer het gaat om de 
decentralisatie van het staatsbestuur in een positie, waarin zij door geen 
functioneel gedecentraliseerde organen kan worden vervangen. 

Juist omdat de kracht der gemeente vooral ligt in het feit, dat zij dicht 
bij de bevolking staat en haar onschatbare betekenis voor het staatsleven 
afhangt van de belangstelling welke via haar de burgerij in de publieke 
zaak heeft, is het van de grootste betekenis, dat deze belangstelling wordt , 
levend gehouden en dat daarmede in de ge~eentelijke bestuursorganisatie 
en bestuursuitoefening wordt rekening gehouden. In dat opzicht kleven 
aan een brede toepassing van het middel van' intercommunale samenwer
king bezwaren, welke niet mogen worden onderschat. 

Terecht is de bevoegdhei<i der centrale Overheid om wijziging te bren
gen in de grenzen van gemeenten of tot samenvoeging van gemeenten over 
te gaan voorbehouden aan den wetgever en gebonden áan een nogal zware 
procedure. Niet omdat de gemeente een heilig huisje is of om een andere 
mystieke reden, maar omdat zij in haar structuur en haar territoir een 
product is van een lange en geleidelijke staatkundige, economische, socio
logische en culturele ontwikkeling en omdat daarin en in het feit, dat zij 
een in de bevolking levende bestuurseenheid is, haar voornaamste kracht 
schuilt, kan een willekeurig ingrijpen in haar territoir haar krachteloos 
maken. . 

Maar een en ander betekent tevens, dat de gemeentegrenzen niet on
veranderlijk en onaantastbaar zijn. Waar leven is vinden groei en ont· 
wikkeling plaats doch ook afsterving. Ook een levende bestuurseenheid, 
zoals de gemeente is en moet zijn is aan een doorgaand proces van ont· 
wikkelfng onderwol'pen. Een bepaalde gemeente kan ook als bestuurs
eenheid, levend in het hart der burgers en berekend voor haar functie 
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.ten dienste harer ingezetenen en van het geheel, afsterven. Het ontwikke
lingsproces, dat heeft geresulteerd in een bepaald afgebakend gebied voor 

, elk der Nederlandse gemeenten, is na 1815 niet geëindigd. Integendeel, in 
de laatste anderhalve eeuw hebben zich zeer sterke locale structuurvel
anderingen' voltrokken, met name ten gevolge van de economische ont
wikkeling. Deze voortgaande ontwikkeling zal. op een gegeven ogenblik 
moeten uitlopen op wijziging van grenzen of samenvoeging van ge
meenten. 

Juist omdat de staatkundige kracht en betekenis der gemeente als lager 
publiekrechtelijk orgaan vooral ligt in de omstandigheid, dat zij een 
samenlevingseenheid in breden zin is, zal de staatsrechtelijke territoir
begrenzing op den duur de sociologische structuurwijziging moeten volgen. 
Juist ten behoeve van de handhaving van een gezonde en zelfstandige 
gemeente, als het lagere publieke lichaam bij uitnemendheid, en in den 
strijd tegen centralisatie en bureaucratie, zal men daarvoor oog moeten 
hebben. Zonder twijfel dient met betrekking tot de wijziging van gemeente
grenzen voorzichtigheid te worden betracht, doch andererzijds moet haar 
wenselijkheid worden erkend als uitvloeisel van een normale ontwikkeling. 

In zijn bijdrage over: Gemeentelijke indeling en samenwerking van 
gemeenten, in het Gedenkboek Gemeentewet 1851·-1951, stelt ·Dr J. W. 
NOTEBOOM terecht tegenover de gedachte van een min of meer mecha
nische gebiedswijziging van gemeenten op rationalistische basis; die van 
eerbied voor de bestaande volksgemeenschappen. 

Wij zullen ons, naar mijn mening, echter ook wel eens hebben te hoeden 
voor het gevaar, dat wij het historisch gewordene gaan verstarren. Want 
wanneer wij dit laatste doen, worden wij in wezen onhistorisch. 

Dr NOTEBOOM stelt het m. i. te cru, en daardoor eenzijdig, als hij zegt, 
dat, wanneer het om samenvoegen of opheffen van gemeenten gaat, aange
toond moet worden dat een algemeen belang vernietiging van een bepaalde 
gemeente vraagt. Het woord "vernietiging" stelt de zaak niet zuiver. 
Aangetoond moet m. i. worden dat in plaats van een -oude niet meer 
levenskrachtige een nieuwe levende en universele locale bestuurseenheid 
is ontstaan, welker erkenning in het algemeen noodzakelijk is. ' 

I , Samenvoeging van gemeenten zal zeker niet koud-juridisch of koud
technisch mogen worden bezien als waren zij administratieve districten, 
maar zij mag ook niet op bepaalde gevoelsoverwegingen afstuiten. Zij 
kan in verband met de locale ontplooiing en structuurverandering en voor 
het behoud van de structuur van onze staatsinrichting en een evenwichtige 
ontwikkeling daarvan gewenst en nodig zijn. 

Wij raken hier intussen reeds aan een ander vraagstuk, dat in den 
laatsten tijd opnieuw stof voor discussie heeft gegeven, n.l. dat van het 
staatsrechtelijk karakter der gemeente. In hun ijver, de zelfstandigheid 
der gemeente (of van de provincie) te verdedigen en hoog te houden, gaan 
sommigen zover, dat zij haar in den staat een zelfstandige positie los 
van de landsoverheid menen te moeten toekennen, in dien zin dat de ge
meentelijke en provinciale besturen zijn uitgerust met een eigen oorspron
kelijk overheidsgezag, dat niet van de centrale Overheid afgeleid of afhan
kelijk is. Nederland als eenheidsstaat wordt afgewezen terwijl daartegen
over wordt geponeerd de· gedachte van den "federalen" staat. Ik denk 
in dit verband aan twee artikelen van P. WYBENGA in het weekblad De 
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Nederlandse Gemeente van 20 Januari en 10 Maart 1950. Een overeen
komstig standpunt wordt ook ingenomen door een minderheid van de in 
1949 door. Gedeputeerde Staten van Friesland ingestelde Provinciale Ad
viescommissie voor het decentralisatievraagstuk (rapport van Mei 1951). 

Deze opvatting is, voor wat Nederland aangaat, constitutioneel en prin
cipieel onaanvaardbaar. Staatsrechtelijk is Nederland een ,eenheidsstaat, 
waarin in tegenstelling met den federalen staat de algehele overheidsbe
voegdheid ligt in handen van het centraal gezag. Staatsrechtelijk - en het 
gaat hier om iets staatsrechtelijks - zijn de bevoegdheden der lagere 
lichamen als provinciën en gemeenten . ontleend aan, toevertrouwd door 
het centrale gezag, ook wanneer deze bevoegdheden een grote mate van 
zelfstandigheid inhouden en met sterke waarborgen zijn omgeven, ook 
wanneer zij aansluiten aan reeds vóór het bestaan van den eenheidsstaat 
in handen dier lagere lichamen liggende bevoegdheden. Staatsrechtelijk 
zijn provincie en gemeente een schepping van den grondwetgever, den 
hoogsten centraten wetgever. Een beroep op het woord "overgelaten", 
waarvan de Grondwet ,met betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente door den raad spreekt, faalt. Deze term 
wijst juist op een bevoegdheid van den grondwetgever om te "laten" en 
duidt voorts alleen op aansluiting aan een tevoren bestaanden toestand. 
Overigens blijkt uit het betoog van WYBENGA, dat hij in wezen den een
heidsstaat aanvaardt. Ook hij maakt de gemeente ondergeschikt aan de 
wet, zijnde een regeling van de centrale Overheid. In den gedachtengang 
van den federalen staat zou een wijziging in de bevoegdheidsverdeling 
tussen Rijk en gemeente en in de gemeentelijke gebiedsindeling alleen bij 
tractaat kunnen tot stand komen. 

Ook principieel is de opvatting van \iVYBENGA onhoudbaar. Oorspron
kelijk overheidsgezag is onlosmakelijk verbonden met een eigen "zwaard
macht", een zwaardmacht, die niet alleen moet worden gehanteerd ter 
handhaving van eigen regelingen naar binnen maar ook tegen aanranding 
van eigen oorspronkelijke bevoegdheden van buitenaf. Dit betekent dat de 
"souvereine" gemeente rechtens geweld zou mogen en moeten gebruiken 
tegen inbreuken op de eigen bevoegdheden of zelfstandigheid, ook wan
neer deze inbreuken geschieden door de centrale Overheid. Dat WYBENGA 
deze consequentie van zijn standpunt aanvaardt, blijkt niet. Zij zou, indien 
zij ingang vond, voor den Nederlandsen staat ook zeer bedenkelijk zijn. 

Overigens geloof ik, dat de gewraakte redenering berust op een mis
verstand ten aanzien van de staatsrechtelijke betekenis van "eenheids
staat". Gebruik van de woorden "decentralisatie" en "autonomie", welke 
begrippen juist uitgaan van een eenheidsstaat, alsmede de. concrete uit
werking door den schrijver van zijn uitgangsstelling, wijzen daarop. 

Waarop het bij het pleiten voor de zelfstandigheid der gemeente aan
komt, is niet, dat men de staatsrechtelijke structuur van den gedecentrali
seerden Nederlandsen eenheidsstaat aantast, maar dat men aan de staat
kundige eisen vasthoudt, welke binnen dien staat ten aanzien van de zelf
standige bevoegdheden der gemeente gelden en welke niet toestaan, dat de 
staatsoverheid deze naar believen regelt. Met het steeds weer wijzen op de 
gebondenheid van het centrale gezag aan deze historische en principiële 
eisen, die voor een juiste Nederlandse staatsinrichting en een goed staats
beleid gelden, dient men de zaak der gemeentelijke en gewestelijke zelf-
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sfandigheid beter dan door te pleiten voor gemeentelijke· en geweStelijke 
i,staatjes~' in een fecj.eralen Nederlandsen staat. 

Van "souvereiniteit" der gemeente spreekt ook Mr P. J. OUD in zijn 
bijdrage over De Gemeentewet en de gemeentelijke zelfstandigheid in het 
eerder genoemde Gedenkboek, en wel in den zin van "souvereiniteit in 
eigen kring". Bij dezen vloeit dit echter niet voort uit een poneren YaJ1 

originaire bevoegdheden der gemeente doch uit een misverstaan van het 
begrip "souvereiniteit in eigen kring". Formeel is de zelfstaqdigheid der 
gemeente a~ankelijk van het centrale gezag i. c. den grondwetgever. Deze 
is te dien opzichte evenwel niet vrij doch op grond van historie en volks
karakter gehouden, de regeling en het bestuur van de gemeentelijke "huis
houding" aan de gemeente "over te laten". Alleen als het daaraan ten 
grondslag liggend vertrouwen in het lagere gezag beschaamd wordt, moet 
het hoger gezag ingrijpen. In zoverre kunnen wij de redenering van Mr 

. OUD aanvaarden. Hij misverstaat evenwel de gemeentelijke zelfstandig
. heid wanneer hij haar "souvereiniteit in eigen kring" noemt; of liever, hij 
misverstaat het begrip "souvereiniteit in eigen kring" door de gemeente
lijke zelfstandigheid op één lijn te stellen met die van het gezin, waaraan 
de regeling en het bestuur van de huishouding ook zou zijn "overgelaten" 
en waar alleen bij schending van het gestelde vertrouwen door het hoger 
gezag, i. c. de Overheid, zou moeten worden ingegrepen. De positie van 
het gezin, waar inderdaad sprake is van souvereiniteit in eigen kring, is 
ten opzichte van den staat naar onze opvatting een principieel andere dan 
die van de gemeente. ' 

Is in het voorafgaande geschetst, hoe de gemeente in de voorste gelede-
. ren staat in den strijd voor een gezonden staatsopbouw en het dem?
cratische bestel in Europa en tegen den centralistischen en bureaucra
tischen staat, ook op een geheel ander terrein staat de gemeente in de 
frontlinie, op een front dat tenminste even belangrijk is als het eerstge
noemde, zo niet nog belangrijker, en' waaraan veelal niet die aandacht 
wordt geschonken, die het wel verdient, die het met name in antirevolu
tionairen kring verdient. 

Ik heb hier het oog op een der belangrijkste principieel-politieke grond
vraagstukken, nl. dat betreffende den aard en den omvang van de over
heidstaak, welk vraagstuk direct verband houdt met de staats- en maat
schappijopvatting, die men aanhangt. Het gaat daarbij niet meer, zoals 
hierboven, om de staatsinrichting maar om de staatstaak. Het is het vlak, 
waarin zich afspeelt de strijd om de grenzen der overheidstaak, voor of 
tegen den totalitairen .en den socialistischen staat, om de handhaving of 
uitwissing van de grenzen tussen staat en maatschappij. Of om het con
creet te zeggen, het is het terrein, waarop zich met name de principiëte 
tegenstelling openbaart tussen de antirevolutionairen ·en de socialisten en 
anderen, die de overheidstaak niet principieel begrensd zien. 

In onzen tijd is meer dan ooit de vraag aan de orde, in welke mate de 
hulp van de Overheid moet worden ingeroepen en in hoeverre de leiding 
van het samenleven der mensen in handen van die Overheid moet worden 
gelegd. In dit tijdschrift heb ik eerder over het vraagstuk van de princi

. piële begrenzing der overheidstaak geschreven. Ik behoef dat thans niet 
te doen. Het gaat mij er op dit ogenblik ook niet om of men het door mij 
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gehanteerde criterium aanvaardt. Want wij zijn het er over eens, dat de . 
taak. der Overheid ten aanzien van het leiden en regelen der menselijke 
samenleving principieel een beperkte is, wij keren ons tegen het streven, 
dat de grenzen tussen staat en maatschappij wil uitwissen en dat de Over
heid ziet als het gemeenschapsorgaan" dat de natuurlijke leiding en zorg 
heeft in het maatschappelijke en culturele leven ter bevordering van het 
algemeen welzijn. 

Het is in den principieel-politieken strijd over deze dingen, dat in de 
praktische politiek de gemeenten een grote rol spelen en de gemeentebe
stuurders een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. 

Het is immers zo, dat in de praktijk op menig punt het uitdijen der 
overheidstaak, het maken van nieuwe aangelegenheden tot een zaak van 
publieke zorg aanvangt in de gemeenten en zich daarna geleidelijk naar 
boven voortzet. Overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting en de volks
gezondheid, het stichten van openbare nutsbedrijven, het van overheids
wege bevorderen en stimuleren van het culturele leven, de maatschappe
lijke zorg enz. enz., dit alles begint in de gemeenten. Op zichzelf is deze 
gang van zaken ook normaal en juist. De noodzakelijkheid van en de be
hoefte aan overheidsregeling of -hulp openbaart zich op een gegeven 
ogenblik incidenteel. Het zijn dan de desbetreffende locale besturen, die 
met deze problemen .in aanraking komen, lang voordat zij algemene en 
landelijke problemen zijn geworden. De gemeentebesturen worden ten 
aanzien van allerlei vragen het eerst gesteld voor de vraag of er noodzaak 
of aanleiding is voor overheidsbemoeiing. Deze omstandigheid legt op de 
gemeentebesturen een grote verantwoordelijkheid. Zij doet dit naar twee 
zijden. In de eerste plaats eist zij van hen, dat zij voortdurend een open 
oog hebben voor de steeds veranderende omstandigheden, dat zij met hun 
tijd mee gaan en dat zij steeds tijdig "inspringen" waar dit uit hoofde 
van de overheidstaak nodig is. Dit betekent dus, dat vooral van de ge
meentelijke Overheden wordt gevraagd, dat zij in den waren zin des 
woords vooruitstrevend zijn, d.w.z. dat zij geen verstek laten gaat indien 
op een· bepaald ogenblik de omstandigheden met betrekking tot een be
paalde zaak overheidsoptreden gebieden en dat zij, in dezen zin, zoals Mr 
IN 'T VELD zegt, "bruisen van initiatief". In het algemeen kan gezegd 
worden, dat de Nederlandse gemeenten bewezen hebben - de ene allicht 
wat meer en beter dan de andere - wat dit betreft voor de positieve 
zijde van haar taak berekend te zijn. Wat de gemeenten in den loop der 
jaren hebben bewerkstelligd en tot stand gebracht op het gebied van ge
zondheidszorg, volkshuisvesting, gas-, water- en electriciteitsvoorziening, 
maatschappelijke en culturele zorg, bevordering van industrievestiging 
enz., wijst er wel op, dat zij in doorsnee niet bang zijn geweest nieuwe 
taken aan te vatten. Zoals echter de gemeentelijke Overheid veelal als 
eerste tot uitbreiding van de publieke zorg moet overgaan, staat zij ook als 
eerste voor ae praealabele vraag, of er van overheidswege iets gedaan moet 
worden. Met name de beantwoording van deze vraag stelt haar voor een 
grote verantwoordelijkheid. Zij, die de overheidstaak niet als een beperkte 
zien en die de Overheid een algemene taak ter behartiging van het alge
meen welzijn der gemeenschap toekennen, zullen het met deze principiële 
verantwoordelijkheid niet moeilijk hebben. Zij zullen uitsluitend laten 
gelden criteria van doelmatigheid en van financiële en technische moge-
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Iijkheid. Zij echter, die de overheid staak principieel als een beperkte zien, 
zullen de zwaarte van deze verantwoordelijkheid der gemeentebesturen 
moeten gevoelen. In de gemeente valt vaak de beslissing over de vraag, 
of iets tot een aangelegenheid van overheidszorg moet worden gemaakt 
of niet. Is eenmaal de gemeentelijke bemoeiing met een bepaalde zaak 
aanvaard, dan is er op zichzelf geen principiële reden, ontleend aan den 
aard van de overheid staak, meer aanwezig, dat deze aangelegenheid ook 
niet tot een voorwerp van rijks- of provinciale zorg kan worden gemaakt. 

Maar nu is het merkwaardige dit, dat in het algemeen, ook onder ons, 
de gemeentelijke bemoeiing lang zo spoedig niet en ook niet in die mate 
als overheidsbemoeiing wordt gezien, als dit bijv. met een rijkszorg het 
geval is. Met de principiële begrenzing van de bevoegdheidssfeer der ge
meentelijke Overheid neemt men het veelal niet zo nauw als wanneer het 
om de taak der rijksoverheid gaat. Een actieve cultuurpolitiek bijv. wordt 
in de gemeentelijke sfeer eerder aanvaard dan als rijkswetgeving. 
. Dit verschijnsel houdt uiteraard verband met het feit, dat de gemeente

lijke Overheid in den regel lang niet zo uitgesproken als Overheid - in
gesteld om der zonde wil, draagster van het zwaard en van Godswege 
belast met een beperkte taak - wordt gezien als men dit ten aanzien van 
de landsoverheid doet. Zij wordt, sterker dan dit met andere overheids-

, organen het geval is, in het besef· der burgerij gevoeld als een algemeen 
plaatselijk bestuur ter behartiging van de locale belangen in ruimén zin. 
Op zichzelf is dit natuurlijk wel verklaarbaar. De plaatselijke bestuurs
organen komen in hun samenstelling rechtstreeks uit de bevolking op en 
blijven dicht daarbij staan. Hun leden ziet men dagelijks als mensen van 
gelijk vlees en bloed in,zijn midden zonder dat zij in hun gewone doen 
enige overheidssignatuur dragen. 

Maar toch is, juist ten aanzien van de zaak waarom het hier. gaat, n.1 
het inachtnemen van de beperktheid en de begrenzing der overheidstaak, 
de opvatting, dat het bestuur der gemeente een andere overheid is met een 
andere taak dan de Overheid onjuist en gevaarlijk. 

Onjuist, omdat de gemeente een - zij het autonoom en zelfstandig -
onderdeel is van den staat, en het bestuur dier gemeente voor haar terri
toir en. voor haar deel de bevoegdheden uitoefent, die der Overheid zijn. 
Er is in den staat maar één Overheid, die haar functie vervult met eell 
complex van organen. In dit complex is het gemeentebestuur één schakel. 
Zij oefent - alweer voor haar territoir en voor haar deel en in een zekere 
mate van zelfstandigheid - dezelfde overheid staak uit als het centrale 
gezag. Principieel is er geen verschil tussen de taak der gemeentelijke 
Overheid en die der landsoverheid. Ook de grenzen van beider taak zijn 
principieel precies dezelfde. 

De neiging, de gemeentelijke Overheid minder als Overheid te zien 
en de gemeentelijke werkzaamheid minder als overheidswerkzaamheid, 
niet onderworpen aan de principiële grens, die men aan de overheids
taak stelt, is echter, behalve onjuist, ook gevaarlijk. Want daardoor ligt, 
in den strijd tegen den totalitairen en den socialistischen staat, in de ge
meente de zwakke plek, welke als vanzelf de aanvallen van hen, die der 
Overheid een principieel onbegrensde taak ter bevordering van het alge-
meen welzijn toekennen, aantrekt. Terwijl juist de gemeente, waar ten 
aanzien van het ter hand nemen van nieuwe overheidstaken vaak het spit 
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wordt afgebeten, en de toon wordt aangegeven, in dèn strijd om d~ hand· 
having der principiële grenzen een bolwerk zou moeten zijn. 

Wanneer men een boekje als dat van Mr IN 'T VELD leest, dan beseft, 
men, dat de grote belangstelling van den socialist in dezen tijd niet alleen 
naar de gemeente uitgaat, omdat decentralisa:tie en groeiende burgerzin, 
voor het behoud van het democratisch stelsel nodig zijn maar ook omdat 
zich in de gemeente naar zijn oordeel het eerst kan en zal verwerkelijken ' 
de uitwissing der. grenzen tussen Overheid en maatschappij en de gedachte· 
van een socialistische samenleving onder de algemene zorg en coördi· 
nerende leiding van het bestuur der gemeenschap. 

Prof. Dr G. A. VAN POELJE zegt in zijn in 1946 voor <;ie Vereniging van 
NedeÏ'landse Gemeenten gehouden rede Gemeenten-schemering?, dat de 
nieuwe gemeente een cultuurgemeente zal zijn. "Het zal de taa~ van de 
gemeente zijn om plaatselijk de samenhang te verzekeren tussen alles wat 

. op dit gebied (t. w. dat van de cultuur) wordt gedaan, om leiding te geven, 
waar anderen tekort schieten, om de materiële voorwaarden te sc~ppen 
voor een sterk en veelzijdig cultureel leven." Ook in zijn bijdrage in het, 
Gedenkboek Gemeentewet legt deze hoogleraar er nog weer eens sterk 
den nadruk op, dat de toekomst der gemeente in deze richting ligt. 

In zijn in 1950 voor de Vereniging voor Gemeentebelangen uitgebracht: 
prae-advies over Enige actuele vraagstukken van gemeentepolitiek wijst 
Drs L. J. C. DE MAST, gemeentesecretaris van Tilburg, de tegenstelling 
Overheid-particulier initiatief. ten aanzien van de gemeente in feite af.' 
Het zal veelal een kwestie van doelmatigheid zijn, of een bepaalde taak 
door de gemeente dan wel door particuliere activiteit moet worden vervuld, , 
oordeelt hij. 

In gelijken zin schrijft ook Prof. Mr G. VAN DEN BERGH in het 
denkboek. Voor hem is kennelijk de gemeentelijke "huishouding" het·' 
totaal van publieke en particuliere activiteit binnen de gemeente ter he-, 
vordering van het algemeen welzijn. Bestuursórganisatorischwil hij de 
vermenging van Overheid en maatschappij tot stand brengen door de in
stelling van vele gemengde organen. 

Uitlatingen als deze, die met vele soortgelijke te vermeerderen zouden' 
zijn, duiden wel aan, dat juist in de gemeenten de vervaging of opheffing 
van de grenzen tussen de overheidstaak en de partiCuliere activiteit het 
sterkst wordt bepleit en nagestreefd, en dat zij daar, om de bovenaange
geven reden, ook de meeste kans heeft. In de gemeenten is de neiging het 
grootst een principiële grens voor de overheidstaak niet in acht te nemen. 

Instellingen als plaatselijke gemeenschappen, opbouwstichtingen, 
mengde organen, enz. zijn sterk in de mode en worden allerwegen krachtig 
bepleit. Op zichzelf zullen dergelijke figuren zeker niet zonder meer door 
. ons moeten worden afgewezen of haar betekenis ontkend. Wij moeten 
echter niet minder letten op den geest, welke veelal achter de verheerlijking' 
van deze instellingen, die grotendeels onder de stimulerende en finan
ciërende leiding van de Overheid werken, openbaar wordt. Wij moeten be
seffen, dat dit is de geest van het socialisme, dat zachtgevooisd en op 
kousevoeten, veelal met de beste bedoelingen en op een ogenschijnlijk aan
nemelijke wijze, de ten diepste miskende verhouding van staat en maat
schappij radicaal wil veranderen en streeft naar socialisering van de maat
schappij onder leiding van den ~staat. 

1 
I 
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Het is in de bovengenoemde aangelegenheden van het grootste belang, 
dat de verhoudingen duidelijk en zuiver blijven, ook organisatorisch. Veel
vuldige inschakeling van de burgerij bij de behartiging van de publieke 
zaak door de Overheid is in overeenstemming met den, democratischen 
aard van ons staatsbestel. Laat dan evenwel ook duidelijk in de methode 
van inschakeling (commissie van bijstand of advies) uitkomen, dat het om 
overheidswerkzaamheid gaat, waarbij leiding en verantwoordelijkheid bij 
de Overheid liggen. En, omgekeerd, kan, indien de omstandigheden daar
toe uit hoofde van de overheidstaak nopen, overheidssteun (subsidies, e. d.) 
voor particuliere activiteit geboden zijn. Maar laat hier organisatorisch 
en daadwerkelijk het karakter van particuliere werkzaamheid en verant
woordelijkheid zuiver tot uiting blijven komen en niet de Overheid open
lijk of bedekt zich met de particuliere organisatie gaan vermengen of 
daarvan mede de leiding nemen. -

De ideologie van het socialisme vindt haar gemakkelijkste prooi in de 
gemeente. Hier moet om te beginnen de scheiding tussen staat en maat
schappij worden doorbroken. 

Er is een zekere neiging om principieel-staatkundig het meest te letten 
op de doorwerking van verkeerde beginselen in de landspolitiek. Het is 
~hter zaak, wat dit betreft, meer dan tot dusver acht te geven op de ge
meente. Want hier zal dit op menig punt de politieke omzetting in 
socialistische richting voltrekken. Hier, in de gemeente, voltrekt zich het 
eerst de vlucht in den staat, de tragiek van het moderne leven. In be
ginsel wordt de principieel-politieke strijd tegen het socialisme en de ver
statelijking van het leven hier beslist. Is het pleit in de gemeente be
slecht en heeft het socialisme zich daarvan Il1eester gemaakt, dan volgt 
de rest vanzelf. 

Daarom staat ook hier, niet minder dan in den strijd voor democratie 
en decentralisatie, de gemeente in de frontlinie, waar de staat moet worden 
opgevangen. De,s te gevaarlijker is het, wanneer wij ons van het staan 
in de frontlinie, ook op dit strijdtoneel, niet bewust zijn of het belang van 
onze positie in dezen onderschatten. Van de grootste betekenis is het 
dan ook, dat onze gemeentebestuurders zich van hun zelfstandige ver
antwoordelijkheid met name in dezen principiëlen strijd om de inacht
neming van de beperktheid der overheidstaak doordrongen gevoelen. 

* 
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ONTVANGEN BOEKEN 

In de serie Geschriften van de Vereniging voor administratief recht> 
uitgave van H. D. Tjeenk Willink & Zn N.V. te Haarlem, verscheen als 
no XXIII het verslag van de algemene vergadering van dit jaar, die ge
wijd was aan de bespreking van de op blz. 188 van dezen jaargang aange
kondigde praeadviezen van Mrs Br Fortuin en Hagen over De voorwaar
delijke beschikking. Prijs f 1,50. 

* 

RECTIFICATIE 

In de recensie van het werkje van Dr GRUYS op blz. 354/5 is bij de 
revisie een regel uitgevallen. De desbetreffende passage moet ten rechte 
luiden: 

... een aantekening over het bij de Wederopbouwwet gevolgde systeem, 
waaruit eens te meer blijkt, dat ons nieuwere staatsrecht de ministeriële 
beschikking met algemene strekking hoe langer hoe meer :.>chuift in de 
plaats van den algemenen maatregel van bestuur (die een Koninklijk 
besluit is) - een ontwiidl:eling, waarvan de schrijver zegt, dat men ze 
kan) en ondergetekende, dat men ze moet betreuren, ook waar wellicht 
haar onvermijdelijkheid moet worden erkend -; 
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CONCURRENTIE ALS ECONOMISCH VERSCHIJNSEL 

DOOR 

PRoF. DR F. L. VAN MUISWINKEL 

In het no van December 1950 van A.R. StaatkHnde schreef PRoF. DR 
J. SEVERIJN een artikel over "Vrije Concurrentie in ethisch licht", waarin 
hij o. m. de mening verdedigde, dat de concurrentie een even noodzake
lijke functie is in de arbeidsgemeenschap van den in zonde gevallen mens, 
als het zwaard der Overheid in de politieke gemeenschap. Prof. S:EVERIJN 
stelde de vrije concurrentie in het licht der geestelijke en zedelijke vrij
heid en kwam daarbij tot de conclusie, dat de sanering en het gezond 
houden van de vrije concurrentie een vraagstuk is van zedelijke orde. 
Zedelijke vrijheid als de eigenlijke grondslag der economische vrijheid, · 
dient te worden gezocht en beschermd in gebondenheid aan Gods Woord. 
In zulk een zedelijke orde, aldus Prof. SEVERIJN, zal de vrije concurrentie 
een zegen zijn en de vloek der autonomie worden uitgebannen. 

Op verzoek van de redactie willen wij in dit artikel de concurrentie 
als economisch verschijnsel nader onder het oog zien. Daarbij zullen wij 
terloops ook op de ethische zijden van dit vraagstuk de aandacht moeten 
vestigen. Zulks vloeit voort uit de omstandigheid, dat wij evenals Prof. 
SEVERIJN van mening zijn, dat het vraagstuk van de economische mede
dinging tevens een vraagstuk is van zedelijke orde. Onze analyse van het 
bedoelde economische verschijnsel zal ons hier en daar echter tot minder 
verstrekkende principiële uitspraken brengen dan die, welke men in het 
artikel van Prof. SEVERIJN aantreft. Bedriegen wij ons niet, dan ligt hier
aan geen verschil in waardering van de aan Gods Woord ontleende be
ginselen ten grondslag, doch moet dit worden toegeschreven aan het feit, 
dat onze analyse tot het aanvaarden van een minder eenvoudige conceptie 
van het economisch gebeuren dringt dan die, welke men in het artikel 
van Prof. SEVERIJN aantreft. 

Onder concurrentie wordt in dit artikel verstaan de economische mede
dinging in de vrije ruilverkeersmaatschappij. Deze concurrentie is der
halve gebonden aan een bepaalde maatschappelijke orde, waarbij niet 
alleen een onbeperkt aantal doeleinden bevrediging zoeken en de aan te 
wenden middelen beperkt zijn, doch waarbij tevens de verantwoordelijk
heid en het risico voor de te nemen beslissingen in hoofdzaak liggen bij 
den individuden ondernemer. In deze situatie schuilt een schier onuit
puttelijke bron voor conflicten; conflicten van economischen, socialen en 
ethischen aard. De economische oorsprong van deze conflicten is gelegen 
in het feit, dat de in het productie- en consumptieproces aan te wenden 
A.S. XXI-12 24 
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middelen schaars zijn. Om deze schaarse middelen ontbrandt nu als van 
nature een strijd; een strijd uit zucht om zelfbehoud, uit zucht naar 
winst of ook terwille van den strijd zelf. Deze strijd, die de doelmatige 
besteding der schaarse middelen bevorderen kan, speelt zich af op de 
markt (opgevat in zijn strikt economische betekenis), waar kopers en 
verkopers elkaar ontmoeten. Wat voor den één inkoopmarkt is, is voor 
den ander verkoopmarkt ·waar de één terwille van zijn kostprijs den 
prijs tracht te drukken, is de ander er op uit zijn opbrengstprijs zo hoog 
mogelijk op te voeren. Onderlinge mededinging van verkopers oefent een 
prijsdrukkende werking uit, concurrentie van kopers doet den prijs om
hoog gaan. In dit vrije spel der krachten is iedereen er op uit zich een 
machtspositie te verwerven. Ongelijk verdeelde macht kan echter de 
grootste belaagster zijn van alle vrijheid en dus is er, voor zover deze 
macht wordt misbruikt door het individu of door een groep van individuen, 
een taak voor de Overheid als hoedster van het algemeen rechtsbelang. 
Deze machtspositie op de markt kan zich namelijk zowel uiten in een 
drastische en ongemotiveerde prijsverlaging, die de rechtmatige belangen 
van mede~ondernemers aantast, als in een aanwending van de bestaande 
vrijheid, waarbij het prijsniveau op onereuze wijze wordt opgeschroefd. 
Zowel het streven naar de economische machtspositie, als het elkaar te 
vuur en te zwaard beconcurreren zijn terug te voeren tot het feit van de 
schaarse middelen. Economische machtspositie en economische mede
dinging stoelen derhalve op denzelfden wortel. 

Onmiddellijk voegen wij hieraan toe, dat het schaars zijn der middelen 
eerst door den zondeval van den mens zijn benauwend accent heeft ver
kregen; de schaarste kreeg hiermede het karakter van pijnlijk gevoeld 
tekort. Genesis 3 : 17-19 spreekt op indrukwekkende wijze over het 
economisch aspect van Gods straf over den gevallen mens: "Zo zij het 
aardrijk om uwentwil vervloekt. - Met smart zult gij daarvan eten -
ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. In het zweet uws aan
schijns zult gij brood eten." 

De oorsprong van allen strijd ter vermindering van het welvaarts
tekort is derhalve de zondeval en de daarop gevolgde vloek. Het feit, dat 
God in Zijn genadig bestel de economische concurrentie, onder bepaalde 
omstandigheden, tevens dienstbaar maakte aan den economischen vooruit
gang, mag ons de ogen niet doen sluiten voor het zoëven genoemde 
aspect van de concurrentie en moge ons bij voorbaat waarschuwen voor 
een eenzijdige verheerlijking van dit verschijnsel 1). 

1 ) In ons artikel zien wij af van een nadere beschouwing over de vraag of er vóór 
den zondeval een economische problematiek heeft bestaan. Wij neigen tot de op
vatting, dat deze vraag niet zonder meer ontkennend kan worden beantwoord. Gods 
opdracht (Genesis 2 : 15) aan den mens om den hof van Eden "te bouwen en te 
bewaren" kan o.i. niet anders worden verstaan, dan als het opdragen van een be
paalde productieve taak. Deze taak moest worden vervuld in een scheppingsorde, 
waarbij moet worden aangenomen een afwisseling van dag en nacht, van groei efl 

oogst, van verschil in productieve kracht tussen man en vrouw en tussen ouden en 
jongen, van leiding en ondergeséhiktheid bij het bouwen en bewaren, van plànnen 
maken en plannen uitvoeren, van onderhouden van het bereikte en van verder ont
wikkelen van het verkregene. In deze scheppingsorde, die op het volmaken van Gods 
schepping was ingesteld (zie Genesis 2 : 3), schijnt aan het begrip vermeerdering 
van welvaart een plaats te mogen worden ingeruimd. Vermeerdering van welvaart en 
verminderen van het welvaartstekort (de huidige economische problematiek) liggen, 
in bepaalde opzichten, in hetzelfde vlak. 

Vóór den zondeval moet de verhouding van den mens tot de stoffelijke welvaart 
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Methoden en inhoud· van de concurrentie variëren met de economische 
orde, waarin deze mededinging zich afspeelt. De concurrentie is dan ook 
andersoottig dan de "struggle for life" en de "survival of the fittest", 
zoals wij deze bij den strijd om het bestaan in de natuur tegenkomen. 
Bij de concurrentie in de vrije ruilverkeersmaatschappij gelden regels; 
concurrentie veronderstelt een samenlevingsverband van de deelne)llende 
partijen. Men bestrijdt elkaar niet met alle mogelijke middelen; het recht, 
de moraal, bestaande economische gebruiken, markttechniek, arbitrage, 
enz. beperken en regelen de concurrentie. Concurrentie is ordelijke strijd, 
ter verkrijging van een zo groot mogelijk deel der schaarse middelen. 

De selectie, die als voordeel van dezen strijd aan den dag kan treden, 
stimuleert den economischen vooruitgang. Deze selectie kan aan den dag 
treden, doch zal zich niet onder alle omstandigheden manifesteren. Boven
dien is de concurrentie niet het enig denkbare middel om den econo
mischen vooruitgang te bewerkstelligen. V ergelijldng van geleverde pres
taties door een centrale leiding gevende instantie kan eveneens richtlijnen 
verschaffen voor het opvoeren van de doelmatigheid in het economi.sch 
proces. 

In de vrije ruilverkeersmaatschappij zal de concurrentie, behalve een 
stimulans voor den economischen vooruitgang, tevens een tegenwerkende 
kracht zijn voor het ongelimiteerde winststreven der ondernemers. Gelijke 
diensten en goederen worden aanvankelijk tegen verschillende prijzen 
aangeboden; uiteenlopende prijzen, die een gevolg zijn van verschillende 
kostprijzen, al naar gelang van de doelmatigheid, waarmede de productie
factoren in de individuele bedrijfshuishoudingen zijn georganiseerd. Men 
oefent aldus op elkaar een wederzijdsen druk, die tot verhoging van de 
krachtsinspanning en tot een verbetering en nivellering van de resultaten 
dier krachtsinspanning leidt. 

Deze regulerende werking van de concurrentie zou echter slechts dan 
in vollen omvang kunnen optreden, wanneer het prijsmechanisme in de 
vrije ruilverkeersmaatschappij ongehinderd kon functionneren. Deze on
gehinderde fundionnering is echter een fictie. Overheid en samenwer
kende bedrijfsgenoten (kartelafspraken) zien zich genoodzaakt het prijs
niveau door rechts- en machtsmaatregelen te beïnvloeden. Daarnaast poogt 
de monopolist den prijs van zijn artikelen met meer of minder succes ten 
eigen bate te beïnvloeden. Collectieve actie van 'werknemers heeft een 
soortgelijk effect en tast door het vaststellen der lonen op bepaalde moei
lijk veranderbare niveaux, het vrije marktmechanisme eveneens aan. 

Het aantal bindende regels bij de economische mededinging is dan ook 
voortdurend toegenomen, terwijl het terrein werd beperkt. De concur
rentiestrijd werd dientengevolge steeds vaker onderbroken, is minder 

weliswaar een andere zijn geweest dan thans het geval is. De vermeerdering der wel
vaart (het volmaken van Gods schepping) zou de verheerlijking van den Schepper 
tot doel hebben gehad en niet zijn gestimuleerd door 's mensen onvrede met betrek
king tot de toestand zijner behoeftenbevrediging. In deze veronderstelling past tevens 
een menselijk handelen, waarbij de doelmatigheid van dit handelen niet werd ver
stoord door het nemen van onjuiste beslissingen. Verspilling zou bij het "bouwen en 
bewaren" niet zijn opgetreden. 

Zowel het motief voor het economisch handelen als de doelmatigheid van dit han
delen, moeten vóór ·en ná den zondeval van elkaar hebben verschild. Dat deze ver
schillen den zin van het economische (d.i. doelmatig produceren) wezenlijk zouden 
hebben veranderd, menen wij voorshands te moeten betwijfelen. 
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spectaculair geworden en leverde allengs minder verrassende resultaten 
dan in het verleden het geval was. 

De vraag wordt en moet worden gesteld of deze ontwikkeling dient 
te worden betreurd. 

Bij de beantwoording van deze vraag willen wij ons uitgangspunt 
nemen in de activiteit van den individuelen ondernemer, die op eigen 
verantwoordelijkheid en, voor eigen risico aan de economische mede
dinging deelneemt. Wij stellen daarbij voorop, dat de verantwoordelijk
heid voor den omvang der productie en de wijze van voortbrenging in 
eerster instantie tot de competentie van den individuelen ondernemer be
horen. De ondernemer toch ontving in den vorm van het rentmeester
schap beschikkingsmacht over productiefactoren en ontving bovendic;n 
leiderskwaliteite~ om deze productiefactoren op doelmatige wijze te com
bineren. Door deze goddelijke roepingsmacht werd de ondernemer in het 
economisch leven een geheel aparte en begenadigde figuur, wiens com
petentie op bijzondere wijze verankerd ligt in de scheppingsordinantie : 
"Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde, en onder
werpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het ge
vogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt" 
(Genesis 1 : 28). God belastte den mens met het onderwerpen, d. i. met 
het tot ontwikkeling brengen van de aarde en van de daarin door Hem 
verborgen krachten."s Mensen economische levenstaak "het onderwerpen 
van de aarde", moet worden aanv,aard in gehoorzaamheid aan Gods ge
boden en wij kunnen deze taak niet anders zien dan als het werkzaam 
zijn op den grondslag ener persoonlijke verantwoordelijkheid, die zich 
met name binnen de grenzen van de individuele bedrijfshuishouding 
"souverein" zal moeten kunnen ontplooien. Voor zover het maatschap
pelijk leven zich binnen het complex van bedrijfshuishoudingen afspeelt, 
aanvaarden wij dus een eigen competentie van de leiders dier huishou
dingen, die zij verplicht zijn jegens aanvallen, van' welke zijde ook, te 
verdedigen. Zo lang en voor zover de beslissingen van den hedendaagsen 
ondernemer, die uit deze competentie voortvloeien, niet indruisen, tegen 
het algemeen rechtsbelang, dient de "souvereiniteit" van dit deel van 
het maatschappelijk leven o. i. als onaanvechtbaar uitgangspunt te worden 
aanvaard. ' 

Men hoede zich intussen voor uitspraken, als zou deze souvereiniteit 
van ,het maatschappelijk leven thans even duidelijk zijn af te bakenen 
als die van bijv. kerk, staat en gezin. De scheiding tussen maatschappij 
(opgevat in den zin van het complex van bedrijfshuishoudingen) en staat 
komt onder de huidige omstandigheden veel minder geprononceerd te 
voorschijn, dan die tussen den staat en de zoëven gen~mde kringen. 
Deze minder scherpe afbakening is, als wij het goed zien, een gevolg van 
het feit, dat de beslissingen van de leiders der bedrijfshuishoudingen in 
de huidige economische orde het algemeen rechtsbelang op een aantal 
saillante punten rechtstreeks raken. Met name hebben wij hier het oog 
op de bepaling van de loonshoogte en op de prijsvorming der voortge
brachte goederen en diensten. Op het terrein van lonen en prijzen hebben 
"maatschappij" en Overheid ieder haar specifieke taak en zal het van 
de concrete situatie afhangen, welke taak zal moeten domineren. Daarom 
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is het echter van te meer belang om de hier liggende normatieye grenzen 
scherp in het oog te houden. Het zwaartepunt van de "souvereiniteit" 
van het economisch-maatschappelijk leven leggen wij op het complex van 
beslissingen binnen de grenzen der individuele bedrijfshuishoudingen, d. i. 
oP al die maatregelen van den ondernemer, die de efficiency van zijn 
bedrijf raken. Anders gezegd: op al die maatregelen, welke genomen 
worden bij zijn streven naar het bereiken van de meest gunstige pro
portionaliteit der aan te wenden productièfactoren. 

Bezien wij nu in dit licht de ondernemersactiviteit met betrekking tot 
het verschijnsel van de economische mededinging. Deze mededinging is 
niet beperkt tot het op de markt brengen van producten uit bestaande 
arbeidsprocessen, doch omvat tevens, als uitvloeisel van één van de meest 
typische ondernemerskwaliteiten, het op de markt brengen van nieuwe 
producten met behulp van nieuwe of gemoderniseerde arbeidsprocessen. 
Bij laatstbedoelde producten nu worden aan den ondernemer de hoogste 
eisen gesteld, zowel aan zijn verantwoordelijkheid als aan zijn bekwaanl
heid om toekomstige marktverhoudingen te beoordelen. Hier kan zich 
de economische mededinging op de meest vruchtbare wijze manifesteren. 
Hierbij openbaart zich iets van het "bouwen" van Gods schepping. Zowel 
bij het brengen van oude als bij het lanceren van nieuwe producten en 
methoden dient de ondernemer zich een beeld te vormen van den omvang 
van zijn productie en zal hij bovendien voortdurend op zijn qui vive moe
ten zijn met betrekking tot het voorkomen van verspilling van de door 
God geschonken middelen. De aldus op de markt opererende ondernemer 
maakt bij dit alles gebruik van het prijsmechanisme ter bereiking van 
eigen privatè doeleinden. De wijze waarop hij opereert en waarop hij van 
een verkregen machtspositie gebruik maakt, kan hem de grenzen van 
eigen competentiekring doen overschrijden en hem voor de zwaardmacht 
vàn de Overheid plaatsen. 

Ter illustratie van één en ander moge aandacht worden geschonken 
aan enige belangrijke facetten en oorzaken, die het gedrag van den indi
viduelen ondernemer op de markt bepalen, en wel: 

(J. De concurrentiekracht van den ondernemer berust op de vestigings-
plaats van zijn bedrijf. , 

b. Zijn concurrentiekracht is een gevolg van de doelmatigheid der in
terne organisatie zijner onderneming en van de kwaliteit van zijn artikelen. 

c. Zijn optreden op de markt is een uitvloeisel van de door hem ge
volgde calculatiemethode. 

d. Zijn activiteit als koper en/of als verkoper wordt beheerst' door 
ondernemersafspraken. 

Alvorens de licht- en de schaduwzijden van elk der genoemde vier 
. punten nader te bezien, mogen hier nog enige opmerkingen van algemenen 
aard worden gemaakt. 

De competentie van den, ondernemer binnen de grenzen van eigen 
onderneming erkennend, moet allereerst enig voorbehoud worden gemaakt 
met betrekking tot den aard der voortgebrachte artikelen. Als voorbeeld 

. moge hier dienen de productie van alcoholhoudende dranken. Hierbij is 
het zonder meer duidelijk, dat de Overheid als draagster van het alge
meen rechtsbelang moet ingrijpen in het prijs"!echanisme, omdat men 
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bij de huidige productietechniek en grondstöfprijzen deze dranken tegen ' t 
een zo lagen kostprijs kan vervaardigen, dat de verkoopprijs zonder I 
overheidsingrijpen op een peil zou belanden, die het drankmisbruik op 
onr1.l$f:barende wijze zou stimuleren. Hoge accijnzen op het gedistilleerd 
zijn daarom een volksbelang; de daaruit voortvloeiende beperking van 
de prijzenconcurrentie dient te worden toegejuicht . 
. Beperkingen met betrekking tot de concurrentievrijheid van den onder

nemer vindt men eveneens in de bepalingen van de Warenwet. De des
betreffende voorschriften leggen den ondernemer aan banden, omdat 
kwaliteitseisen van vèrstrekkenden invloed zijn op prijspolitiek en interne 
organisatie van de onderneming. Ook tegen dit ingrijpen in. de compe
tentie van den ondernemer kan geen protest worden ingebracht . 

. Als laatste opmerking van algemenen aard moge, het feit worden ge
memoreerd, dat~het prijsmechanisme voor goederen en diensten .pleegt te 
variëren met de aantallen kopers en verkopers, die als marktpartijen op
treden: In het marktverkeer ontmoet men een hele reeks mededingings
situaties, met als uitersten de volledige mededinging en het monopolie. 

Volledige mededinging is een toestand van de markt - V(.Ul een ge
standaardiseerd product (tarwe bijv.) - waarbij het aantal aanbieders 
en het aantal vragers zo groot is, dat. hun individuële invloed op het tot 
stand. komen van den prijs kan worden verwaarloosd. Men treft deze 
sit,uatie aan op de goederenbeurzen. Vaneen bewuste beïnvloeding van 
de prijzen .kan hier noch van de zijde van de kopers noch van de zijde 
van de verkopers sprake zijn. 

Van monopolie spreekt men, wanneer hetzij het aanbod, hetzij de vraag 
in één hand ligt. De concurrentie blijft in deze gevallen beperkt tot de 
tegenpartij van den monopolist en heeft een voor die tegenpartij nadelige 
werking.' . 

Tussen deze uitersten vindt men het brede terrein van de zogenaamde 
monopolistische concurrentie, waarbij door een aantal producenten arti
kelen ter· markt worden gebracht, die weliswaar enigszins. van elkaar 
verschillen, doch. waarbij het ene artikel door het 'andere kan worden 
vervangen (gesubstitueerd). Daar deze producten slechts weinig van elkaar . 
verschillen, Zal iedere individuele producent door prijsverlaging een aan
tál afnemers van zijn concurrenten tot zich kunnen trekken (voorbeeld:· 
diverSe merken sigaretten) . 
. ' Alhoewel de competentie van den ondernemer in elk van de geschetste . 
. situaties in wezen dezelfde is, zal de kans op het ontmoeten van de 
zwaardmacht van de Overheid toenemen, naarmate de toestand van het 
.monopolie meer wordt benaderd. 

De in het voorafgaande gemaakte onderscheiding tussen de verschil
lende mededingings-vormen is mede van betekenis voor de op de blz. 389 . 
opgesomde punten a, b, c en d. 

Ad a.' Binnen het kader van dit artikel kunnen wij kort zijn in onze 
beschouwing over den invloed van de vestigingsPlaats van de onderne
ming. De keuze van de vestigingsplaats, een typisch t,titvloeisel van de 

: co~petentie van den ondernemer, is in sterke mate afhankelijk van . na
. tuurlijke en. sociale factoren. De ligging ten opzichte van vindplaatsen 
van grondstoffen en afzetmarkten van het eindproduct oefent via de 
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transportkosten eetisterken invloed uit op de mededinging met \lrahche..: 
genoten. Ook voor de betekenis van de arbeidslonen in den kostprijs is 
deze keuze van belang. Toetsing aan het algemeen rechtsbelang open
baart zich o. rn. bij de aanwijzing van industrieterreinen door de Over
heid, in het verbod van vestiging in bepaalde gedeelten van diverse ge': 
meenten, in het afkondigen van bepalingen inzake de winning van 
industriewater én de' lozing van afvalwater. De beperkingen uit dezen 
hoofde aan de ondernemers opgelegd leveren in het algemeen geen rederi 
tot critiek. . 

Ad b. Doelmatige interne organisatie van de onderneming en het 
voortbrengen van kwaliteitsartikelen vormen de meest aantrekkelijke Oor
zaken voor het ontketenen ener gezonde concurrentie. Deze concurrentie 
kan zich manifesteren als prijsconcurrentie, als kwaliteitsconcurrentie en 
als mededinging op het terrein van het dienstbetoon (de service). De 
reële voorsprong van één of meer ondernemers, die in dit geval aan de 
mededinging ten grondslag ligt, prikkelt de branchegenoten tot gelijke 
verhoogde krachtsinspanning en vormt aldus een volkomen aanvaardbare 
bijdrage tot de verhoging vàn het algemene welvaartspeil. . 

In dit 'verband zij met nadruk de aandacht gevestigd op de krachts
verhoudingen tussen het grootbedrijf en. het kleinbedrijf. Beide bedriJfs
vormen kennen, al naar gelang van den aard van het productieproces, 
bepaalde bedrijfse,conomische voordelen in den onderlingen concurrentie
strijd. Van de voordelen van het grootbedrijf noemen wij hier de voor
sprong met betrekking tot den inkoop en het transport van grote kwanti
teiten grondstof of handelsartikelen, de mogelijkhed~n tot een intensieverè 
arbeidsverdeling. Het kleinbedrijf (veelal een middenstandsonderneming) 
benutting van het vaste kapitaal en de resultaten van de ver doorgevoerde 
heeft op de genoemde punten veelal een achterstand, doch kent weer voor
delen op andere onderdelen van 'het bedrijfsbeheer, als: betere kennis van 
de locale markt, het directe contact tussen ondernemer en klanten, de 
nauwere samenwerking tus,sen patroon en arbeider. Bovendien het .on
schatbare voordeel van de medewerking van gezinsleden (vrouwen kin-

. deren), die vooral in den detailhandel het 'opvangen van bedrijfsdrukte 
op spitsuren zQnder extra kostenaanwending mogelijk maakt. Tenslotte 
bestaat voor het kleinbedrijf de mogelijkheid zich met· behulp van eigen 
commerciële organisaties (inkoopcombinaties bijv.) tegen het grootbedrijf 
te verweren. 

Het wil ons voorkomen, dat in dezen strijd tussen groot- én klein
bedrijf in het algemeen geen taak is weggelegd voor de Overheid, althans 
niet in dezen zin, dat deze aan het grootbedrijf bepaalde lasten. zou moeten 
opleggen, waarvan het kleinbedrijf zou zijn vrijgesteld. Een zodanig in
grijpen achten wij ongezond, omdat het tot het ontstaan van kunstmatige 

. ,verhoudingen aanleiding geeft, die het algemene welvaartspeil slechts na
delig kunnen beïnvloeden. De concurrentiestrijd tussen groot- en klein
bedrijf die op normale bedrijfseconomische factoren berust moet worden 
toegejuicht, omdat aldus een selectie en taakverdeling tot stand komt, 
waarmede de sàmenleving ten volle is gediend. Naar onze vaste overtui
ging behoeft van dezen strijd geen verdringing van het middenstands,. 
bedrijf te worden geducht. Integendeel I De ervaring leerde, dat juist door 
dezen strijd een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsbeheer ,in het 
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kleinbedrijf tot stand kwam, die de economische positie van het midden
standsbedrijf in velerlei opzicht onaantastbaar maakte. Om dezelfde rede
nen achten wij maatregelen van overheidswege tegen de consumenten
coöperaties 'onaanvaardbaar. Zouden deze coöperaties inderdaad goed
koper werken dan het zelfstandige bedrijf, dan ware d~rmede slechts 
aangetoond,. dat dit zelfstandige bedrijf niet mee kan. Het kan nooit de 
taak van de Overheid zijn,' achterlijke bedrijfsvormen permanent in het 
leven te houden. Ook hier leerde de ervaring intussen, dat aan een zo
danig overheidsingrijpen geen behoefte bestaat. 

Ad c. Bij de behandeling van de punten a. en b. maakten wij kennis 
met bepaalde duidelijk sprekende feiten, die de economische mededinging 
in een helder licht plaatsten. Bij het pûnt, dat wij thans aan een nadere 
beschouwing willen onderwerpen, en wel de door den ondernemer ge
volgde calculatiemethode, ontmoeten wij evenwel een aantal facetten van 
deze mededinging, die den ondernemer via zijn prijspolitiek in contact 
brengen met het algemeen rechtsbelang. De vraag komt natuurlijk op 
of de kostprijs, die als basis voor den aanbiedingsprijs ter markt werd 
aangenomen, op aanvaardbare wijze werd berekend. Tevens gaat zich 
hierbij het probleem voordoen of de door den ondernemer nodig geoor
deelde winstmarge met dat algemene rechtsbelang in overeenstemming 
is. Hier moeten competentie van den ondernemer en competentie van de 
Overheid aan elkaár worden getoetst. Illustratief zijn in dit opzicht enige 
zinsneden uit de Memorie van Toelichting op de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 en wel: "De vrijheid van vestiging, welke tot nu toe in 
detailhandel, ambacht en kleine nijverheid, in welke branches het midden
standsbedrijf nog altijd de overhand heeft, geldt, heeft juist hier veelal 
andere dan gunstige gevolgen gehad. Zoo is geenszins nieuw de klacht, 
dat het aantal dergenen, die met weinig of geen vak- of koopmansbekwaam
heid als zelfstandig ondernemer een zaak beginnen, alle perken te buiten 
gaat. Mogen al enkelingen slagen, groot is het aantal dergenen, die bij 
gebrek aan kennis en ervaring teleurgesteld uitkomen en zoodoende het 
weinige kapitaal, dat zij als inzet in den strijd om een zelfstandig bestaan 
konden bijbrengen, inboeten. Van mededinging, die een heilzame, selec
tcerende werking uitoefent, tot een rationeeIer bedrijfsbeheer leidt of de 
kosten van voortbrenging op een lager peil brengt, is hier geen sprake. 
Veeleer wordt aldus een ongezonde concurrentie in de hand gewerkt, 
kapitaal vernietigd en door vermindering van de omzetten per onder
neming daling der kosten belemmerd, wellicht zelfs prij sverhooging te
weeggebracht. " 

Onoordeelkundig bedrijfsbeheer werkt niet alleen destructief voor den 
betrokkene zelf, doch tast onder bepaalde omstandigheden ook het bestaan 
van den bona fide branchegenoot aan. Het algemeen rechtsbelang vraagt 
hier om correctie ván de in het bedrijfsleven ingeslopen misstanden, wan- . 
neer deze misstanden een zodanigen omvang hebben genomen, dat gehele 
branches in het ongerede dreigen te raken. De Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 is een uitnemend voorbeeld van bedoeld corrigerend optreden van 
de Overheid, omdat deze wet niet tornt aan de competentie van den 
bona fidé zakenman, terwijl zij de gesignaleerde misstanden via een ver
heffing van het 'vakpeil bestrijdt. 

De ongezonde prijsconcurrentie, waarvan in de jaren dertig in het 
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kleinbedrijf sprake was, moest voor een niet gering deel worden toege
schreven aan het grote aantal lichtvaardig opgerichte ondernemingen, 
die van de oprichting af niet een te geringen omzet te kampen hadden. 
Deze ondernemingen leden aan onderbezetting van het apparaat en zagen 
geen kans, de vaste kosten van dit apparaat te dekken. In een vergeefse 
poging, althans een deel van deze vaste kosten goed te maken, baseerde 
men de verkoopprijzen op de variabele kosten met een, minimale opslag ter 
dekking van een deel der vaste kosten. Bij, de toenmaals bestaande be
zetting van het distributie- en ambachtsapparaat kon tegen deze afbraak
methoden geen verweer worden geboden en werden grote groepen des
kundige ondernemers eveneens met den ondergang bedreigd. Het alge
meen rechtsbelang vordert bij deze situatie een ingrijpen in de vrije mede
dinging, indien de bedrijfsgenoten onmachtig zijn om zelf een sanering 
te bewerkstelligen. 

Deze regel geldt uiteraard niet alleen voor het kleinbedrijf, doch even
zeer voor het grootbedrijf op het terrein van handel, nijverheid en ver
keer. Voorbeelden van wettelijke maatregelen op laatstbedoeld terrein ver
schaffen de Ondernemersovereenkomstenwet 1935, de Bedriifsvergun
ningenwet 1938 en het uit de bezettingsjaren daterende Kartelbesluit. 
Wij volstaan hier met de vermelding van deze wetten' en komen in het 
vervolg van ons artikel nog op enkele punten uit het complex van deze 
maatregelen terug. 

Ad d. De ondernemersafspraken met betrekking tot de economische 
mededinging beogen' in het algemeen een beperking van de onderlinge 
concurrentie. Deze beperkingen raken via het prijsmechanisme e~eneens 
het algemeen rechtsbelang en dus zal ook hier de competentie van den 
ondernemer niet zonder reserves kunnen worden aanvaard. Terwijl prijs
bederf door ongezonde concurrentie de rechtmatige belangen van de onder
nemers raakt, kunnen ondernemersafspraken de prijzen' op een te hoog 
niveau bevriezen, ten gevolge waarvan de consumenten de dupe worden. 
Zowel in het ene als in het andere geval is er een corrigerende taak voor 
de Overheid. 

In tegenstelling met bijv. de Verenigde Staten van Amerika staat de 
Nederlandse wetgever terecht op het standpunt, dat de Overheid de be
voegdheid heeft de samenwerking van ondernemingen te steunen, waar 
deze gunstig werkt. Een te grote vrijheid kan namelijk schadelijk zijn 
voor de welvaart van het land. (Men denke in dit verband aan de sitUatie, 
waarin de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 verbetering bracht.) De mede
dinging regelende afspraken tussen ondernemers kunnen onder omstan
digheden kapitaalsverspilling tegengaan en een rationele productie be
vorderen. Zij kunnen aldus het rechtstreeks belang van den consument 
dienen. Men bedenke intussen, dat zich in het Nederlandse bedrijfsleven 
gedurende en na den tweeden' wereldoorlog, zowel uit eigen initiatief als 
daartoe gedwongen door beslissingen van, de Overheid, een ontwikkeling 
heeft voltrokken, waarbij de prijsvorming voor een aanzienlijk deel op 
onvolledige mededinging is gebaseerd. Hier en daar bestaan of bestonden 
ondernemersafspraken, die de toetreding van newcomers te zeer beperkten 
en in enkele gevallen zelfs tot volkomen boycot leidden. Daarnaast ont
wikkelde zich een streven, de maximum prijzen en winstmarges uit het 
verleden in minimumprijzen en -marges om te zetten, één en ander be-
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schermd door zware boetebepalingen voor de ontduikers· van deze onder· 
nemersafspraken. Tenslotte moet hier in het bijzonder gewezen worden 
op het gevaar, dat men onderbezettingsvérliezen permanent in den kost
prijs opneemt. Tegen deze misbruiken van economische macht dient 
door de Overheid te kunnen worden opgetreden. Uitgangspunt bij de 
beoordeling van deze ondernemersafspraken moet echter blijven het goed 
recht van de ondernemers, deze overeenkomsten te sluiten. Grote wijsheid 
wordt van de Overheid gevraagd bij het eventueel optreden tegen deze 
afspraken. Ter illustratie memoreren wij de opzetregeling en de zoge
naamde voorinschrijving bij aanbestedingen. Het is hier niet de plaats 
om in een gedetailleerde beoordeling van deze kwesties te treden. Wel 
menen wij er de aandacht op te moeten vestigen, dat men niet al te snel 
moet zijn met een veroordeling van deze aannemers-afspraken. De gehele 
aanbestedingstechniek is namelijk gericht op de. bescherming V311 d~ 
opdrachtgever, die zijn machtspositie als enige vrager volledig kan' uit
spelen door een geheime inschrijving te vorderen. De opdrachtgever be
hoeft eigen waardering van' het project niet uit te spreken, terwijl de 
schriftelijke en' geheime inschrijving een marktoriêntering voor de aan
nemers onmogelijk maakt. Dat de aannemers zich tegen de gevolgen van. 
deze aanbestedingstechniek door onderlinge afspraken verweren, is o. i. 
dan ook principieel verdedigbaar. Over de details v~ deze afspraken 
kan men uiteraard van mening verschillen, doch het recht van de aan
nemers moet bij de beoordeling in principe worden aanvaard. 

Zoals wij in het voorafgaande reeds één en andermaal opmerkten, is 
de afbakening van de grenzen tussen· ondernemerscompetentie en over
heidsbevoegdheid met betrekking tot de economische mededinging niet 
eenvoudig. In elke concrete situatie is er o. i. echter wel een verant~ 
woorde uitspraak te doen. Eén en ander wordt bevestigd door de ervaring 
in Nederland verkregen met de bindend en onverbindendverklaring van 
ondernemersoverèenkomsten. Ons zijn althans geen gevallen bekend, 
waarin het rechtsbesef niet werd bevredigd. 

Enigszins anders ligt' de zaak op het terrein van het rechtstreeks in
grijpen door de Overheid in het prijsmechanisme, zoals wij dat na 1940 
in Nederland kennen. Hier wordt de economische mededinging niet door 
het bedrijfsleven, doch terecht voor de Overheid ~n b~den gelegd, om
dat de bijzondere tijdsomstandigheden zulks eisen. De voor:liefde, die het 
georganiseerde bedrijfsleven na den jongsten wereldoorlog toont, de prijs
beheersingsmaatregelen op eigen wijze te continueren, moge als een 
bewijs worden aangemerkt, dat vele overheidsmaatregelen op het gebied 
der prijzen uitermate lucratief voor de ondernemers zijn geweest. Tal 
van ondérnetners zijn dientengevolge prijsregelende maatregelen, die een 
winstmarge garanderen, ook voor de minder efficiënte onderneming als 
begerenswaardig gaan zien. Het valt niet te ontkennen, dat er op dit 
punt, zowel door de Overheid als door het bedrijfsleven fouten zijn en 
worden gemaakt. Speciaal in ~et jongste verleden zijn er gevallen aan te 
wijzen, waarbij de maximumprijsregeling van de Overheid geen ruimte 
liet voor de bona fide concurrentie om beneden de vastgestelde prijzen 
te gaan, terwijl.er voorts minimum-prijsregelingen door het bedrijfsleven 
werden getroffen, die zonder enigen twijfel op een te hoog niveau lagen. 
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Hier wreekt zich het feit, dat het economisch leven een zo grote ge-
!l varieerdheid vertoont, dat elke bindend voorgeschreven prijszetting 

onbillijkheden met zich brengt. Zowel bij de maximum-prijsregeling als 
t bij de minimum-prijsregeling worden alle ondernemingen in een bepaalde 
e branche over één kam geschoren en worden reële concurrentiemogelijk-
I heden uitgeschakeld; soms ten nadele van den consument, soms ten nadele 
1 van het bedrijfsleven. 

1 
I 

In het voorafgaande zijn wij er van uitgegaan, dat economische mede
dinging van binnen de grenzen van eigen bedrijfshuishouding competente 
ondernemer~ slechts dan een selecterende werking uitoefent, wanneer het 
vrije prijsmechanisme ongehinderd functionneert. Wij wezen daarbij op 
een benauwend aspect van alle concurrentie en wel op het bestaan van 
een welvaartstekort. 

Dit aspect der economische mededinging moet ons van meet af aan 
voorzichtig doen zijn, zowel met betrekking tot de beoordeling van de 
gevolgen der concurrentie als met betrekking tot de competentie van de 
deelnemers aan den concurrentiestrijd. Het feit, dat de economische mede
dinging dienstbaar kan zijn aan het bevorderen van de welvaart en daar
lllede tevens aan het bouwen en bewaren van Gods schepping, mag ons 
de ogen niet doen sluiten voor de grote gevaren, die aan deze concur-' 
rentie zijn verbonden. De selecterende werking; die van de concurrentie 
kan uitgaan, is overigens nog geen basis voor haar ethische waardering. 

In principe de competentie - of wil men, de souvereiniteit - der 
ondernemers erkennend, zowel binnen de grenzen van eigen onderneming 
als binnen het kader van 'gnderlinge afspraken, meenden wij er tevens op 
te moeten wijzen, dat deze competentiè tegenwoordig minder scherp is 
af te Jlakenen dan die in sommige andere levenskringen. Belangrijke 
uitingen van de ondernemersactiviteit als het mede vaststellen van lonen 
en prijzen raken namelijk altijd het algemeen rechtsbelang en zijn mits
dien van nature onderworpen aan het toetsingsrecht van de Overheid. 
Als gevolg van het toenemend dynamische karakter van onze economische 
samenleving en van de verstoringen, die in het bijzonder gedurende de 
laatste tientallen jaren óptraaen, is het ingrijpen van de Overheid in het 
maatschappelijk levert terecht veelvuldiger geworden. Daarbij zij in het 
bijzonder de aandacht gevestigd op de noOdzaak van het bewaren van 
het monetaire evenwicht en op de daarmee verband houdende betalings
balansvraagstukken ; een taak, die in eerster instantie aan de Overheid 
moet worden toevertrouwd. Voeg hieraan nog toe de' typische goederen
. schaarste van de jaren na 1940 en de door de Overheid in het algemeen 
rechtsbelang gevoerde loonpolitiek en het zal duidelijk zijn, dat aan de 
activiteit van de individuele onqernemers aanzienlijke beperkingen moes
ten worden opgelegd; beperkingen, die het -principe van de souvereiniteit 
van het maatschappelijk leven weliswaar niet aantastten, maar die de 
werking van dit beginsel in aanzienlijke mate aan banden legde .. Mede 
daardoor werd de selecterende werking van de economische mededinging 
de laatste jaren op vele punten tot een fictie. Men kan zulks met ons 
betreuren en daarom scherper dan ooit protest aantekenen tegen onge
motiveerde competentie-beperkingen der ondernemers, doch men erkennf! 
het feit, dat het volledig vrije prijsmechanisme niet meer bestaat. De 
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Overheid beperke zich bij futa~ ingrijpen echter tot die gevallen, waarin 
een duidelijke krenking v~ het algemeen rechtsbelang aanwezig is of 
. dreigt enrealisere zich voortdurend, dat zij het economisch leven niet 
volledig beheersen kan en krachtens haar roeping ook niet behoeft. te 
beheersen. 

* 

KUNST EN OVERHEID 

DOOR 

]. W.OOMS, 
Leftet'''undige 

Nooit kan in het mensenhart het heimwee versterven naar het eenmaal 
verloren paradijs. Deze hunkering is in wezen oorzaak van alle kunst, 
zowel die van de primitieve volken, die in hun angst voor het ~wade, 
afweer zochten in voortbrengselen van schoonheid, als van den modernen 
kunstenaar, die in God-verlatenheid zijn machteloos heimwee opstandig 
,en revolutionnair tot uitdrukking brengt in de verbeelding van den chaos. 

J3asisvan alle kunst kan niet· anders zijn dan de harmonie, de schoon
heid, de samenklank aller dingen. De christen weet echter, dat deze vol
maaktheid hier nooit meer te bereiken is, wan.t bij den ingang van den 
hof van Eden staat de engel met het vlammend zwaard. En toch - "in 
een wèreld· van gebrokenheid getuilit de kunst van een eeuwige har
monie"1). 

De kunst geeft uitzicht op het mooie, het harmonische; daardoor zal 
zij den hunker naar het verloren gebied der volmaaktheid sterker doen 
toenemen. 

Maar méér ook niet: zo kunst al uitzicht geeft op het volmaakte, zij 
zal de verlossing uit den staat der onvolmaaktheid nooit kunnen brengen. 
Daarom is het ook duidelijk, dat kunst nooit tot een soort religie mag 
worden verheven. Niet door de kunst, maar uitsluitend door Christus zal 
.door ons het nieuwe Paradijs mogen worden betreden. Deallerschoonste 
uitingen van kunst zijn gemerktekend door de zonde. Het grootste kunst
werk, ooit door mensenhand gewrocht, zal op zijn hoogst slechts een 
zéér flauwe afschaduwing geven van de volmaaktheid, die Gods schep
pingsdaad te voorschijn riep. 
. Als wij door kunst ontroerd worden, dóet zij ons iets. Zij brengt onze 
innerlijke gesteldheid op een ander plan in dézen zin, dat wij opnieuw 
beseffen, dat wij niet genoeg hebben aan ons brood' en aan ons· werk. 
'Iets in ons hart vraagt naar het mooie en edele. Dit. betekent tegelijker
tijd een erkenning, namelijk: dat wijzelf met de wereld rondom ons ge
schonden zijn. 

Wij christe!len hebben er misschien nog te weinig over nagedacht, dat 

I 

;1) J. C. van Dijk in "Kunst en Kunstgenot". Stemmen des tijds, jaargang 1923. 
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n God zelf twee kunstenaars 'met name heeft geroepen tot Zijn vuheer-
If lijking en tevens om Zijn volk op te wekken tot een heilige hunkering 
:t naar Gods harmonie S). BEZÁLEËL en .AH6LIAB waren beeldende kun~ 
e naars en zij kregen: van God de opdracht tot het vervaardigen van de Ark 

der Getuigenis, opdat mede uit de fraaiheid van dit werk iets zou afstra
len van den Groten Kunstenaar, die in den hemel woont. 

"' :, 
1 

* * * 
Dat de. kunst van grote waarde kan zijn voor het vol\<sleven, zal ieder

een, die ook maar enigszins op de hoogte is met kunstgeschiedenis, on
middellijk toestemmen. Tevens zal het duidelijk zijn, dat weinig uitingen 
van den menselijken geest zó individueel zijn als die ván de kunst. Daar- " 
om is het hachelijk, kunst en Overheid in één adem te noemen, omdat 
het gevaar van samen-koppeling van deze beide begrippen bestaat. Het 
nationaal-socialisme heeft dit inderdaad gedaan, - de resultaten zijn er 
dan ook naar geweest. Dat kon trouwens niet anders. In landen, waar 
dictatuur is met een totalitaire practijk, zodat geen sprake meer kan zijn 
van uitingsvrijheid, lijdt de kunst aan bloedarmoede zodra de kunstenaar 
berust in die dictatuuc. In een politie-staat kan het individu zich niet 
ontplooien; een alleenheerser kan niet buiten het laffe wapen der censuur. 
Het gevolg is, dat vrije uitingen van het schoonheidsverlangen onmogelijk 
zijn. 

Kunst en Överheid is dus niet een soort twee-eenheid, waardoor het 
ene zonder het andere niet zou kunnen bestaan. Toch bestaat er tussen 
deze twee een bepaalde verhouding, die in onzen tijd steeds inniger ge
worden is. Die verhouding is misschien het best te typeren door het ge~ 
bruik van een woord, dat pas in onze twintigste eeuw burgerrecht heeft 
gekregen: "kunstsubsidie. 

Kunstsubsidie moge een betrekkelijk nieuw woord zijn, het begrip: 
steun van de Overheid aan de kunst, is toch al heel oud. Reeds in de zes
tiende eeuw werden door rederijkerskamers 3) in het openbaar zogenaam
de landjuwelen opgevoerd; niet zelden gaf dan een stedelijke Overheid 
een subsidie, hetzij in natura (bier voor de dorstige spelers, of het in 
de openlucht doen opstellen van een toneelverhoging) hetzij in geld. Ook 
op andere wijze was er vanwege de Overheid wel ondersteuning en stimu
lering op het gebied van de kunst. De hofschilders waren evenals de 
narren weliswaar in regelrechten dienst van een monarch, maar vaak 
kregen zij hun loon uit de schatkist van het land. " 

In ons hedendaags democratisch staatsbestel komt de vraag, hoe de 
verhouding van de Overheid en de kunst moet zijn, herhaaldelijk naar 
voren. Als het waar is, dat de kunst het uitgebeelde geweten van een 
volk of van een groep van volken is - dit n10gen wij op grond van· de 
historie aannemen en ook mede omdat de kunstenaar als individu toch 
altijd gewild of ongewild de stem van zijn gemeenschap is - dankar1, 
het de Overheid niet onverschillig laten, of de kunst bloeit dan wel on
machtig is. In sommige gevallen zal een spiegelbeeld van een volk duide
lijker de stand van zaken openbaren dan het volk zelf. 

!I) Exodus 31 : 1-11; Exodus 3S : 30 e.v. 
3) G. D. ]. Sc hot e I, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland. Rotterdam 1871. 
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De Overheid - dit vloeit uit het voorgaande voort - heeft dus een 
taak ten opzichte van de kunstbeoefening. Die taak zal des te duidelijker 

ftevoeld worden als die Overheid als een christelijke Overheid wenst te 
regeren. Maar dan zal ze bij haar handelingen op dit terrein moeten uit..; 
gaan van het standpunt, dat kunstuitingen het bewijs zijn van een hunker 
naar een verlóren volmaaktheid door gevallen schepselen Gods. Indien door 
een Overheid dit heimwee naar een verloren paradijs genegeerd wordt, 
begrijpt zij haar roeping niet. 

Dit wil allerminst zeggen, dat te allen tijde een materiële stimulans 
tot kunstbeoefening gegeven zal moeten worden. Want materiële, inzon
·derheid geldelijke steun, is in het algemeen niet in het belang van de 
kunst 'zelf. Bovendien moeten wij ons hoeden voor. overschatting van in
telligentie en kunst. Schrijvende over het regeren, waarschuwde KUYPER 
daar reeds tegen in een driestar 4). 

Een Overheid, die optreedt als een Maecenas, bevindt zich op gevaarlijk 
terrein. Weldoeners hebben vaak den drang, degenen die men welgedaan 
heeft, in een zekere richting te stuwen. Zodra dit het geval is, komt de 
kunst in het gedrang, ondanks het feit, dat de kunstenaar met een mooier 

. pak rondloopt en beter te eten heeft sedert de steun der Overheid zijn 
deel werd. Daarom zal de verhouding tussen Overheid en kunst aller

. eerst een zedelijk organische moeten zijn, zoals ons program vàn begin
selen dit ook voorstaat ten opzichte van het financiële beleid der Over
heid tegenover den· burger. 

De Overheid, zich bewust van het belang der kunst in de volksgemeen
schap, zal die kunst dus ook materiëlen ~teun kunnen verlenen, voor 
~over dit noodzakelijk is, en voor zover die kunst bijdraagt tot het ver
vullen van de roePing, die de mens heeft. 

Maar niet zodra gaat men over tot verlenen van subsidiën, of de prac
tische moeilijkheden komen. De Overheid zal allereerst moeten uitmaken, 
wat kunst is. Maar dat kan zij niet. De heer Mr H. VAN RIEL heeft niet 
lang geleden op een discussie-avond van het Haagse Cultureel Centrum, 
waarbij ook de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aanwezig was, wel gezegd, dat een objectieve waardebepaling zeer 
wel mogelijk was, doch zó eenvoudig is het niet. Kunstbeoordeling heeft 
uiteraard altijd een sterk subjectieven inslag en de normen van de kunst 
zijn niet altijd gemakkelijk op te sporen. Als in de 17e eeuw van over
heidswege subsidie zou zijn verstrekt aan den toen levenden groc;>tsten 
schilder in Holland, zou REMBRANDT zeker niet in aanmerking zijn ge
komen,· maar de toen zeer gevierde BARTHOLOMEÜS VAN DER HELST met 
zijn "Schuttersmaaltijd" ongetwijfeld wèl. 

De christelijke Overheid heeft echter één beheersende maatstaf: De 
subsidiëring zal achterwege moeten blijven indien de kunstuitingen de 
tendentie vertonen van een God-onterende manifestatie. Indien door de 
kunstbeoefenaars morele en zedelijke normen worden aangetast, heeft de 

4) 22 Mei 1878. De overheid heeft een heersende en niet een bedienende macht ont
vangen, schrijft K u y per. Als de overheid niet heerst en niet haar autoriteit laat 
gelden, - een middellijke autoriteit, afgeleid van de. onmiddellijke autoriteit Gods -
zal er verslapping van het plichtsbesef optreden, dan loopt de volksontwikkeling uit 
haar zedelijk spoor. Het gevolg daarvan is, dat de fijnere geesten kunst en intelligentie 
gaan overschatten, terwijl zinlijke naturen zich aan genotzucht gaan overgeven. 
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Overheid zich van aanmoediging, in welken vorm ook, te onthouden. En 
daarom is dan ook het geval, dat zich niet lang geleden voordeed toen 
de staatssecretaris, van 0., K. en W. weigerde een reisbeurs, als~ts. 
prijs voor litteratuur, toe te kennen aan S. VAN 'T REVE, hoewel diens 
werk door een jury van letterkundigen daartoe was aangewezen, ,op zich
zelf verheugend. Immers, hoewel de staatssecretaris geen afwijzend oor
deel heeft uitgesproken over de litteraire kwaliteiten, hij heeft als norm 
laten gelden het al of niet toelaatbare met het oog op de zedelijke volks-
gezondheid. ( 

De vraag is nu, of de Overheid hiertoe het recht had. De Veréniging 
van letterkunaigen heeft met een kleine meerderheid van stemmen. dez~ 
vraag ontkennend beantwoord. Wij zeggen echter: Ja. Ja - ortili't- de" 
Overheid de roeping heeft, te waken voor de belangen van het volk; naar 
de normen van Gods wil. Dit toch is in wezen haar enige en tevens qoogste 
plicht. , 

. Uit bovengenoemd practisch voorbeeld van overheidsbeleid inzake 
kunstsubsidie, komt tevens duidelijk naar voren, dat een subsidie achteraf 
in den vorm van reisbeurzen" prijzen e. d., de voorkeur verdient boven 
het verstrekken van subsidie vóóruit. De Overheid, als Gods dienaresse, 
mag de kunst geen carte blanche geven met gelden van de gemeenschap. 
Zo zal zij uit hoofde van haar Goddelijke roeping ook moeten ingrijpen 
indien op kunstzinnige wijze pornografie plaats vindt, evenals bij amorali
teit of immoraliteit. In dit verband komt de vraag op, of artikel XIV 
van ons program van beginselen geen uitbreiding of nadere specificatie 
behoeft. Voorts zal een beginseluitspraak omtrent de verhouding van de 
Overheid tot de kunst, gezien de vele hedendaagse bemoeüngen der Over
heid op dit terrein, overweging verdienen. 

Het is in vele gevallen niet doenlijk, materiële overheidshulp ten be
hoeve der kunst slechts achteraf te verlenen, dus op grond van prestaties. 
Orchesten ontvangen bijvoorbeeld subsidies op grond vah prestaties in 
het verleden. Ze worden geacht in zeker jaar wederom kunstprestaties 
te kunnen leveren, hoewel daarvan uIteraard nog niets is kunnen blijken. 
Zulke subsidies hebben dan een aanmoedigend karakter. Er bestaat dan 
tussen Overheid, kunstbeoefenaars en kunstgenieters een vertrouwens
element, dat op zichzelf verheugend is. Het gevaar van een routine-ver
trouwen is echter niet geheel denkbeeldig; men denke slechts aan de moei;' 
lijkheden betreffende de ballet- en operakunst in Nederland. Een vér
trouwen zonder waarborgen zou de binding in de ontwikkeling der kunst 
tot ontbinding der kunst kUnnen voeren, met medewerking der Oyerheid 
nog wel. 

Veel meer dan door subsidie-verlening, die toch altijd als een nood
maatregel moet worden gezien, zal de Overheid de belangen van de kunst 
kunnen behartigen door het scheppen van een klimaat, waarin de kunst 
kan bloeien. Degelijk onderwijs zal in veel gevallen reeds den grondslag 
leggen voor kunstgenieting. De kunst heeft nu eenmaal een klankbord 
nódig, zij is vrijgevig. 

Als een volk afzakt tot verpaupering, zullen de kunstuitingen eveneens 
dalen in gehalte. Een volk, dat niet vraagt naar Gods wil en decadentie 
vertoont, zal dit het treffendst openbaren in uitingen van kunst. 

Bij den christen, bij den mens met het hemelverlangen, moet de naar 
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omhoog gerichte l)unst het veiligst zijn. Is dit niet het geval, dan ont
breekt er iets aan dien christen of aan de kunst, of aan beiden. 

Maar· waar de Maecenas is uitgestorven, daar is overheidssteun aan 
de kunst soms dwingend geboden. Dan moet echter de waardebepaling 
der kunst voor een christen duidelijk zijn. Dan zullen wij, meer dan we 
tot nu toededen, ons op dit onderwerp moeten bezinnen. De grondslag 
van ons volkskarakter heeft ook haar merkteken op, de Nederlandse kunst
geschiedenis gezet. 

Nu kan de vraag zich voordoen, of het in dezen tijd, nu de uitgaven 
vooral voor bewapening 'zo drukkend zwaar zijn, verantwoord is, dat de 
Overheid gelden gebruikt om de kunst te steunen. Wij zijn niet van me
ning, dat deze vraag te allen tijde met ja beantwoord moet worden, zoals 
velen uit hoofdzakelijk politiek links georiënteerde kunstenaarskringen 
menen. 

Maar wèl zullen wij, verstaande dat het Gods algem.ene genade is dat 
Hij behalve de distelen en doornen als straf op de, zonde ons in Genesis 3 
genoemd, ons ook bloemen schonk en dat tot die bloemen ook 15unnen 
behoren een beeldhouwwerk, een gedicht, een muziekstuk, een schilderij 
of een roman, de kunst onzen morelen steun moeten geven. Het kan 
bovendien noodzakelijk zijn tot behoud van edele waarden in ons volks
karakter, dien steun te geven door subsidiëring. 

Als het waar; zou zijn, dat de toekomst van ons land afhangt van 
straaljagers, zoals Mr VAN RIEL op eerder genoemde discussieavond heeft 
verklaard, dan zou geen enkele overheidsuitgave ten behoeve van de kunst 
verantwoord zijn in dezen tijd. Als wij slechts met wapenen onzen levens
vorm zouden kunnen beschermen, dan zijn orchesten, gedichten en schil
derijen van geen betekenis meer - voor zover wij dan tevens het besef 
~ebben verloren, dat we hier geen blijvende stad hebben. 

De christen weet, dat hij in de zekerheid mag leven, d;:tt voor het ver
loren paradijs een nieuw. Paradijs is beloofd ~ en daarom zal hij zelfs 
nog dankbaar kunnen zijn voor de bloem die op het slagveld bloeit ... 
bloeit ter meerdere glorie van Gods schepping. Levend in de erkenning 
van Gods genade, zullen wij de voortbrengselen der kunst in dat licht 
moeten zien, en naar dezen maatstaf meten. 

Daarbij mogen wij. de nuchterheid en den ernst van dezen tijd niet uit 
het' oog verliezen. En daarom ook willen wij de lasten ter verhoging 
onzer militaire paraatheid dragen. Maar juist daarqm moeten wij afwijzen 
hetgeen de N ~derlandse federatie van beroepsverenigingen van kunste
'naars aan de Regering gevraagd heeft inzake de subsidie-politiek. Deze 
federatie vraagt, de subsidies aan de kunst over de gehele linie te· verhogen 
"ten eerste, omdat, nu de Regering van mening is, dat voor de even
tuele verdediging o. a. ,van onze cultuur, zeer hoge bewapeningskosten ' 
moeten worden gemaakt, het dan ook noodzakelijk is, de kunst als deel 
van de cultuur te beschermen en haar gelegenheid tot ontplooiing te 
geven" 11). 

Uit het aangehaalde citaat blijkt een grote en gevaarlijke overschatting, 
die ons onwillekeurig weer doet denken aan de waarschuwing, die KUYPER 
ons gaf. . 

11) Maandblad der Federatie. April 1951, No. 20. 
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:- De Overheid bevordere zoveèl mogelijk de belangstelling voor de kunst, 
omdat dit tot verrijking van den mens zal leiden. Zij mag zich echter 

n niet op den berg der muzen begeven en tegelijkertijd vergeten, dat de 
g Westeuropese democratie andermaal op de proef wordt gesteld. 
e Als onze levensvorm moet worden verdedigd, mogen wij niet vergeten, 
g dat de kunst door alle tijden geholpen heeft om tot dien levensvorm te 

kómen. Andererzijds is het duidelijk, dat uitingen van schoonheid nog 
slechts zelden voorkomen bij overwonnen en onderdrukte volken. 

n Niets is moeilijker te beoordelen dan kunst; die beoordeling zal altijd 
e subjectief zijn. Maar de christelijke Overheid mag een objectieven maat-
:- staf hanteren, namelijk de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord 
s geopenbaard zijn. Aan Gods ordinantiën is zij gebonden, ook bij steun-
11 verlening aan de kunst. De verheerlijking van Gods Naam moet doel zijn, 

zowel bij de Overheid als bij de kunst. In dit licht moet de subsidie-
t politiek worden gezien. 
J Tenslotte is er voor den christen en voor de christelijke Overheid een 
11 zeer bijzondere' roeping, ook met, betrekking tot1ie kunst. Die roeping 

is Bijbels: "Al wat waar, al wat edel, al wat rechtvaardig is, al wat rein, 
1 al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof ver

dient, bedenkt dat" 8). Een kunst, die voortspruit uit deze opdracht en 
geïnspireerd is door deze deugden, is een zegen voor ons volk en wij 
zullen er dienovereenkomstig mee moeten handelen. 

* 

TWEE BELANGRIJKE ARRESTEN INZAKE DE . 
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Op het einde van het vorig jaar heeft ,de Hoge Raad twee belangrijke 
arresten gewezen met betrekking tot het grondrecht der drukpersvrijheid 
(art. 7 Grondwet). Het zijn de arresten van 23 November 1950 (Ned. 
Jurisprudentie 1951, nos 137 en 138). In beide gevallen gaat het om ge
meentelijke politieverordeningen, die getoetst dienden te worden ,aan art. 7 
der Grondwet. 

Voor het goed begrip der zaak worde er aan herinnerd, dat art. 7 der 
Grondwet' bepaalt: "N;iemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door 
de c,irukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders ver
antwoordelijkheid volgens de- wet." Nu gaat het in de onderwerpelijke 
arresten in het bijzonder over de vraag, wat hier onder "wet" moet worden 
yerstaan. Men kan, gelijk bekend, den term "wet" in tweeërlei zin op
vatten, t. w. in formelen en in -materiëlen zin. Onder wet in formelen 
zin wordt verstaan de wet, door Koning en Staten-Generaal gemaakt op -

8) Fil. 4 : 8. 
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. de wijze als in artt. 112 en volgende der Grondwet is aangegeven. Een 
materiële wet daarentegen is elke overheidsbeslissing van wetgevenden 
aard, ongeacht, welke autoriteit haar tot stand heeft gebracht. Materiële 
wetten zijn aldus de wetten van Koning en Staten-Generaal, voorzover 
zij inderdaad wetgeving bevatten 1), de provinciale, gemeentelijke en 
waterschapsverordeningen. 

Bij art. 7 der Grondwet kan men twee kanten uit redeneren. Men kan 
zegg~n. dat "wet" hier moet worden opgevat als formele wet. Dit be
tekent dan, dat alleen Koning en Staten-Generaal straf kunnen stellen 
op bepaalde, ontoelaatbaar geoordeelde uitingen, door middel van de druk
pers gedaan. 

Men kan echter ook van mening zijn, dat "wet" in ons grondwets
artikel in materiëlen zin moet worden genomen. Deze' opvatting brengt 
dan mede, dat niet alleen de Rijkswetgever, doch ook de lagere wetgevers, 
t. w. die van provincie, gemeente enz., bepaalde openbaringen door middel 
van de drukpers strafbaar kunnen stellen. 

Het maakt uiteraard een groot verschil, of men de ene dan wel de 
andere opvatting huldigt, niet alleen voor de burgers, die hun drukpers
vrijheid Of door één of door meer wetgevers zien beperkt, maar ook voor 
de lagere besturen, voor. welke het ervan afhangt, of zij al dan niet zich 
op. het terrein der drukpersvrijheid mogen begeven. 

Er moge aan worden herinnerd, dat de Hoge Raad zich reeds eerder 
met deze vraag heeft bezig gehouden, t. w. in het zgn. Heerenveense 
arrest van 1939. De burgemeester van Heerenveen vaardigde krachtens 
art. 220 der gemeentewet een algemeen voorschrift van politie uit, waar
bij verboden werd in het openbaar, in welken vorm ook, enige propaganda 
te voeren, die zich richt tegen de verdediging of de weermacht van het 
Koninkrijk, of enige afbeelding of geschrift, hierop betrekking hebbende, 
te verspreiden. De Hoge Raad achtte dit voorschrift verbindend, omdat 
art. 7 G. W. z. i. niet in den weg staat aan wettelijke bepalingen, waarbij 
tegen het openbaar maken of verspreiden van gedrukte stukken of af
beeldingen van bepaalde strekking straf wordt bedreigd, terwijl onder 
"wet" in het artikel ook kan worden begrepen een verordening als hier 
door den burgemeester uitgevaàrdigd (H. R. 31 Mei 1939, N. J. 1939, 
no 769). De zaak schijnt duidelijk = het college vatte in deze uitspraak 
"wet" in àrt. 7 der Grondwet in materiëlen zin op. 

Ook in de in dèn aanvang genoemde beide arresten van 1950 speelt 
deZe vraag weer een rol, en -dan ziet men den Hogen Raad tot een andere 
beslissing komen. Bij het tweede arrest, dat in dit opzicht het uitvoerigst 
is, ging het om art. 44b van de Algemene Politieverordening der gemeente 
Sittard, luidende = _ 

"Onverminderd het bepaalde in artikel 451bis Sr. (= Wetboek 
van Strafrecht; St.) is het verboden op of aan den openbaren weg 
of in voor het publiek toegankelijke lokaliteiten, winkels daaronder 
begrepen, geschriften, afbeeldingen of voorwerpen, geschikt om de 
zinnelijkheid te prikkelen, hetzij te verkopen of te verspreiden, hetzij 
ten verkoop of ter verspreiding voorhanden te hebben, hetzij ten 

1) Een zodanige wet kan immers ook een bestuuFSdaad tot inhoud hebben zoals bijv. 
de naturalisatle. Dan heeft men te maken met een formele wet, die in materiëlen zin 
geen wet is. 
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toon te stellen, aan te bieden, aan te slaan of als verkrijgbaar aan 
te kondigen." 

Een veroordeling wegens overtreding van dit artikel door den Kanton
rechter, werd door de Rechtbank te Maastricht in hoger beroep bevestigd. 
Bij zijn uitspraak op het ingestelde cassatie-beroep overwoog de Hoge 
Raad echter, dat, al moge later de gedachte opgekomen zijn, het begrip· 
wetgeven in art. 112 der Grondwet materieel op te vatten, dit toch geen 
reden kan zijn om het woord "wet" door de hele Grondwet heen mate
riële betekenis toe te kennen. De Hoge Raad gaf in het arrest nl. als 
zijn oordeel te kennen, dat "wet" met betrekking tot de grondrechten 
volstrekt overal formele betekenis heeft, zodat aan de lagere organen hier
bij geen regelende bevoegdheid toekömt. 

Gelijk men ziet, staat het arrest wat dit punt betreft lijnrecht tegen
over het eerder vermelde Heerenveense arrest. Terwijl daarin werd aan
genomen, dat de burgemeester een strafbepaling terzake van de druk
persvrijheid mocht uitvaardigen, wordt deze bevoegdheid hier alleen voor 
de formele wet, dus voor de wet van Koning en Staten-Generaal, ge
reserveerd. Het mdet duidelijk zijn, dat de rechtszekerheid· door zulke 
tegenstrijdige uitspraken niet zeer wordt gediend. 

In dit verband moet er echter melding van gemaakt worden, dat de 
Hoge Raad zelf deze tegenstrijdigheid niet heeft willen erkennen. In het 
eerste der hierbedoelde arresten van 1950 verwerpt hij til. uitdrukkelijk 
het beroep op gemeld arrest van 1939 als argument, dat de gewraakte 
verordening wèl verbindend zou zijn. Het college overweegt, dat in zo
danig geval het voorschrift van den burgemeester zich als bestanddeel in
voegt in de omschrijving der in de rijksstrafrechtregeling opgenomen over
treding tegen het openbaar gezag van art. 443 Wetboek van Strafrecht, 
en dat het deze bepaling en dus de wet is, die in den noodtoestand de 
zeer tijdelijke onderbreking van de UItoefening van het grondre<;ht ge
doogt, ~odat van strijd met art. 7 G. W. geen sprake is. De zaak isdue, 
dat de overtreding van burgemeesterlijke politieverordeningen,ïn den 
noodtoestand van art. 217 der gemeentewet uitgevaardigd, voor eens en 
voor al strafbaar is gesteld in het genoemde art. 443 W. v. S., terwijl 
de strafbaarstelling van de overtredingen van gewone gemeentelijke straf
verordeningen uiteraard in die verordeningen zelf plaats heeft. 

Deze mening van ons hoogste rechtscollege wordt echter niet door 
allen aanvaard. De advocaat-generaal VAN ASCH VAN WIJCK acht het 
thans door den Hogen Raad ingenomen standpunt afwijkend van dat van 
1939, in welke mening de annotator Prof. POMPE in de Ned. Jurispru
dentie hem bijvalt. Hierbij zou ik mij willen aansluiten. Immers, de tijde
lijke onderbreking van de drukpersvrijheid is niet zo zeer een gevolg van 
de strafsanctie van art. 443 als wel van de verordening, zoals de burge
meester die krachtens art. 220 der gemeentewet uitvaardigt. Daarin ligt 
hèt verbod of de beperking. Als ik het goed zie, gaat ook de advocaat
generaal Mr UNGEMEYER dien kant uit, door op te merken, dat, als 
"wet" in art. 7 formeel wordt opgevat, zich in het algemeen met dit artikel 
niet verdraagt een strafbaarstelling van drukpersuitingen door den lageren 

. wetgever, al steunt deze daarbij op de in een formele wet (het Wetboek 
van Strafrecht I) opgenomen strafbepaling, t. w. art. 443. 
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. Toch ziet deze advocaat-generaal weer geen wijziging in de jurispru
dentie. Hij redeneert echter aldus. De wetgever heeft in art. 443 Sr. zijn 
strafsanctie willen ver~enen aan voorschriften van een inhoud, welke hij 
niet kan voorzien. Deze opvatting van den wetgever doet volgens LANGE
MEYER de gesanctionneerde voorschriften delen in de rechtswaarde van de 
formele wet, die ze sanctionneert. Ik geloof echter, dat we in ons staats
recht deze figuur van een lagere verordening met kracht van formele wet 
nu eenmaal niet kennen. 

Het zou bijv. ook moeilijkheden kunnen opleveren met betrekking tot 
een bepaling als art. 124, tweede lid, der Grondwet: de wetten zijn on
schendbaar.~Gelijk bekend, is de strekking hiervan, dat ,de rechter de 
wetten niet aan de Grondwet mag toetsen. Zou de heer LANGEMEYER het 
nU' aandurven, dit toetsingsverbod ook 11it te strekken tot de door hem 
aangenomen verordening, die in de rechtswaarde ener formele wet zou 
delen? M. a. w. zou de rechter de verordening van een burgemeester 
krachtens art. 220 der gemeentewet niet, als elke andere lagere verorde
ning, op haar grondwettigheid mogen onderzoeken? Het zou mij te ver 
gaan. 

Ik geloof, dat de pogingen, deze nieuwe arresten met alle geweld te 
rijmeit met het Heerenveense arrest van 1939, de rechtszekerheid niet in 
de hand werken. 

Ik keer nu weer terug tot de motivering, welke de Hoge Raad gaf in 
het arrest over het Sittardse geval. Gelijk hierboven bleek, gaat het college 
ervan uit, dat "wet" ook in art. 112 der Grondwet oorspronkelijk formeel 
zou zijn bedoeld geweest. Hij gaat hiermede den kant uit van de heersen:' 
de leer, die deze formele betekenis nog steeds de geldende acht. Niettemin 
zal men m. i. moeten· aannemen, dat art. 112 materieel is: het geeft de 
bevoegdheid aan van den Rijkswetgever op het gebied "Van de wetgeving. 
HeVstaat naast de overige zodanige competentie-bepalingen in de Grond
wet (artt. 136, 146). Weliswaar is de bevoegdheid van <;len Rijkswet
geverin . art. 112 zeer vaag gesteld, maar dit zal samenhangen met het 
feit, dat deze bevoegdheid nu eenmaal zeer ruim en eigenlijk onbeperkt 
is. Hetzelfde geldt overigens van de bevoegdheden inzake ,de uitvoerende 
en rechterlijke macht (artt. 56 en 156). Heeft men er echter ooit ovèr 
gedacht, deze bepalingen slechts formeel op te vatten? I Het is niet mogelijk 
in dit bestek verder hierop in te gaan. Vermeld moge nog worden, dat 
ook Prof. KRANENBURG van de materiële betekenis van art. 112 der Grond-
wet uitgaat 2). . 

Deze opvatting omtrent art. 112 der Grondwet wil ecpter niet zeggen, 
.dat "wet" nu overal in de Grondwet alleen materiële betekenis zou 
hebben. Als regel zal de formele wet bedoeld zijn, derhalve een wet, te 
maken door Koning en Staten-Generaal. Dit moet men hier, bij art~ 7 
G. W., afleiden uit . het feit, dat het om strafrecht gaat. Weliswaar· kan 
ook de gemeenteraad op de overtreding van zijn verordeningen straf be
palen, maar het is duidelijk, dat dit communaal strafrecht niet de strek
king· kan hebben, grondrechten als de drukpersvrijheid te beschermen. 
Met de conclusie van het arrest, nl. dat "wet" in art. 7 formeel, dus als 

\ 

1J) Prof. Mr R. Kr a n e n b u r g, Het N ederlandsch Staatsrecht fT, blzz. 99 en 111, 
noot 6. 
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een wet van Koning en Staten-Generaal, mOet wordèn opgevat, kan m. i. 
dus worden meegegaan .. 

De Hoge Raad heeft bij zijn ~itspraken gestaan voorde moeilijkheid 
der gemeentelijke ver-spreidingS'Uèrboden, van de verbodsbepalingen in 
gemeentelijke verordeningen, die de verspreiding van gedrukte stukken 
beperken. Het is duidelijk dat, als men "wet" in art. 7 G.W. materieel 
opvat, dus daaronder o. m. ook wetgeving door de gemeentelijke organen 
verstaat, de hierbedoelde verspreidingsverboden geen moeilijkheid opleve
ren; zij zouden dan vanzelf onder art. 7 kunnen vallen. Anders staat het 
echter, als men, gelijk de Hoge Raad, m. i. terecht, "wet" formeel opvat. 
Dan valt een gemeentelijk verspreidingsverbod in ieder geval niet onder 
"wet" in art. 7. Nu kan men met deze verboden twee kanten uit: men 
kan de verspreiding onder de drukpersvrijheid zelf brengen, óf zij k~ 
geacht worden daar buiten te vallen. In het eerste geval valt de ver-
spreiding gewoon onder de bepaling van art. 7, en kan zij dus ook alleen 
door den Rijkswetgever worden beperkt. Beschouwt men haar als geheel 
buiten de eigenlijke drukpersvrijheid staande, dan geldt art. 7 voor haar, 
niet. 

Nu is de eerstbedoelde zienswijze de meest verbreide; men brengt dan 
de verspreiding onder de bescherming van .art. 7. Deze opvatting is natuur
lijk te verdedigen, maar minder begrijpelijk is het, dat men desondanks, 
en niettegenstaande "wet" in art. 7 formeel is, toch de gemeentelijke 
verspreidingS'Uerboden meent te kunnen aC'cepteren! 

Om dit resultaat te bereiken, moeten allerlei min of meer vernuftige 
onderscheidingen .dienst doen. Ik' noenl er drie: 

a. men rekent tot het openbaren door de drukpers de daad van het 
drukken zelf en hetgeen noodzakelijk is om de gedrukte stukken ter kennis 
van ieder te brengen. Daarbuiten valt al wat daarvoor alleen maar be-
vorderlijk is; _ 

b. men onderscheidt den inhoud van het gedrukte stuk (id quod) en 
de wijze van openbaring, o. m. de verspreiding, (modus quo), zodanig dat 
men ten aanzien van het eerste "wet" 'in art. 7 formeel zou moeten nemen, . 
- omqa,t anders van den grondwettelijken waarborg niet veel meer zou 
zijn overgebleven -, maar ten aanzien van het tweede materieel; 

c. men onderscheidt verspreidingsverboden, die wèl, en andere, die 
niet de· vrijheid van drukpers aantasten: I 

Zien we nu naar dé nieuwste arresten, dan overweegt de Hoge 
Raad o. a.: 

"dat naast dit de geesteswereld betreffende recht (t. w. het grondrecht 
om zonder voorafgaand verlof van de Overheid gedachten en' gevoelens 
door middel van de drukpers te uiten; St.) tevens, als tot het met dat 
recht beoogde doel onmisbaar doch aan dat' recht ondergeschikt, door 
den' rechter is aangenomen het recht van een ieder om een gedrukt ge
schrift en het daarin gedrukte, door het te verspreiden, openlijk ten toon 
te stellen of door enig ander middel, in het openbaar aan het publiek 
bekend te maken, welk het verkeer op den openbaren weg rakend en dus 
een ruimtelijke sfeer bestrijkend recht evenwel wegens dien andereR aard 
zijn eigen beperking medebracht ; 
, dat die rechterlijke erkenning van dit recht tot verspreiden dan ook 
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plaats vond onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraden krach;. \ 
tens de thans in art. 168 vervatte bepaling der Gemeentewet om de ver,. 
spreiding van een gedrukt geschrift op de openbare straat, zonder haar 
in het algemeen te verbieden of van een voorafgaand verlof der overheid' 
afhankelijk te stellen, te onderwerpen aan voorschriften in het belang der 
openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar 'verkeer". 

De Hoge Raad betoogt vervolgens uitvoerig, dat de regeling van 
de verspreiding niet mag betreffen den inhoud van het gedrukte stuk, en 
dat zij nooit zo ver mag gaan, dat de verspreiding in het algemeen wordt 
verboden. 

Zeer duidelijk zijn deze overwegingen niet. Men krijgt geen klaar 
antwoord op de vraag, of de verspreiding nu wel of niet tot de drukpers
vrijheid behoort. En dit is ook geen wonder, want men moet hier de 
kool en de geit sparen! Het blijkt ook duidelijk uit de conclusie van 
den advocaat-generaal VAN ASCH VAN WIJCK. Deze merkt tegenover Prof. 
VAN DER POT, die bij de formele opvatting van "wet" in art. 7 G. W. geen 
gemeentelijke inmenging mogelijk achtte 3), op, dat in het verlof tot open
baren van gedachten of gevoelens noodwendig opgesloten ligt het verlof 
tot· verspreiden. Doch in dezelfde conclusie betoogt hij, dat art. 7. zich 
alleen bezig houdt met den inhoud van het te openbaren' stuk (het id 
quod), maar de wijze waarop (den modus quo) niet betreft, behalve dan 
in den indirecten zin, dat regeling van dit laatste nimmer de vrije menings
uiting illusoir mag maken. 

Het komt mij voor, dat men nooit uit deze puzzle komt, als men niet 
onderscheidt tussen het eigenlijke grondrecht van art. 7 enerzijds en de 
verspreiding andererzijds. Ik mocht dit reeds jaren geleden voorstellen 
in dit tijdschrift en heb het daarna nog eens herhaald 4). Men moet er 
dan van uitgaan, dat art. 7 der Grondwet niet anders inhoudt dan het 
verbod van voorafgaande censuur van overheidswege. Zo zag het ook 
de reeds genoemde Maastrichtse Rechtbank, welke overwoog ten aanzien 
van . het Sittardse geval: "dat immersàrt. 7 der Grondwet niet meer 
bepaalt dan dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door de 
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, welke bepaling naar het 
oordeel der Rechtbank de invoering van censuur verbiedt in die zin, dat 
een voorafgaande beoordeling door de overheid van de inhoud van een 
geschrift niet mag worden voorgeschreven ... " 

Ook Prof. DUYNSTEE is deze mening toegedaan. Volgens hem ver
biedt art. 7 alleen het voorafgaande verlof ten aanûen van het openbaren. 
Is echter de gedachte eenmaal openbaàr gemaakt, dan houdt z. i. art. 7 
op als zodanig te werken voor het betreffende geval 5). 

Vat men het grondwetsartikel aidus beperkt op, dan komt de ver
spreiding daar geheel naast te staan. Dit gebeurt ook in het strafrecht, 
dat drukpersdelicten kent naast verspreidingsdelicten (ûe bijv. art. 131 
naast art. 132, art. 133 naast art. 134 van het Wetboek van Strafrecht 
enz.). In zijn Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht schreef Prof. 
SIMONS: "Het drukpersmisdrijf is voltooid met de publicatie van het ge-

3) Prof. Mr C. W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht5, 
, blz. 43~. 

4) Antirevolutionaire Staatkunde,. lle jg (1935), blz. 222 V.v., en hetzelfde tijd
schrift, 20e jg., blz. 147 V.v. 

11) Praeadvies Ned. lur. Ver. 1949, blz. 107. 
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schrift. De eerst daarna komende daad van den verspreider ... is in onze 
wet bij onderscheidene misdrijven, die door middel van de drukpers 
kunnen worden gepleegd, afzonderlijk strafbaar gesteld" 6). 

Gaat men deze onderscheiding nu ook toepassen bij art. 7 dan krijgt 
men het volgende resultaat. 

Nimmer mag een voorafgaande censuur worden ingevoerd. De Rijks
strafwetgever tnag echter bepaalde öpenbaringen door middel van de druk
pers strafbaar stellen. Door "wet" in art. 7 formeel op te vatten, is dit 
terrein voor de gemeentelijke (en andere lagere) wetgevers gesloten. 

De verspreiding, waar art. 7 dan geheel buiten staat, kan door den 
lageren wetgever aan beperkingen worden onderworpen. Voor den ge
meenteraad geldt hier art. 168 der gemeentewet, d. w. z. zodanige beper
kingen kunnen worden gesteld, als het belang der openbare orde, zede
lijkheid of gezondheid of andere belangen betreffende de huishouding der 
gemeente nodig maken. Men behoeft· zich dan ook niet in te laten met 
de vraag of het verspreidingsverbod de drukpersvrijheid raakt of niet, 
waarbij natuurlijk allerlei grensgevallen mogelijk zijn en waarvan grote 
rechtsonzekerheid het gevolg kan zijn. 

Is het nu niet mogelijk, zoals de advocaat-generaal VAN ASCH VAN WI]CK 
stelde, dat de regeling van de verspreiding het grondrecht geheel illusoir 
maakt? ,Dan herinnere men zich weer, dat art. 7 geenszins algehele vrij
heid van drukpers waarborgt: het v~rbiedt slechts voorafgaande censuur! 
Iets anders is natuurlijk, dat de gemeenteraad niet de regeling van de 
verspreiding naar eigen goeddunken zodanig mag beperken totdat er niets 
van overblijft. Hij moet, evenals elk overheidsorgaan, zijn eigen bevoegd
heden binnen zekere grenzen uitoefenen, welke grenzen bepaald worden 
door de stnlctuur van het betreffende openbaar lichaam enerzijds en door 
de principiëel eigen bevoegdheidssfeer van de burgers andererzijds. Voor 
deze laatsten behoort er o. m. uitingsvrijheid te bestaan, welke hun iure 
suo toekomt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt, doch kan in het 
algemeen belang door de Overheid aan banden worden gelegd. Dit aan 
banden leggen mag echter nimmer verder gaan dan het algemeen be
lang eist. Deze beperking vloeit voort uit de reeds genoemde structuur 
van de overheidslichamen, die medebrengt, dat zij slechts de hoedsters 
zijn van het algemeen belang. Noodgevallen daargelaten, kan de verzor
ging van dit algemeen belang nooit zo ver gaan, dat men aan den 
burger alle uitingsvrijheid zou moeten ontnemen. Als de Overheid hiertoe 
overgaat, dan betekent het in wezen, dat zij het algemeen belang als het 
enig bestaande erkent en de grenzen van de eigen sfeer der burgers niet 
erkent. < 

Hoewel de hier voorgestane opvatting omtrent de verspreiding de e~ige 
lijkt, welke niet tot onoplosbare moeilijkheden of kwalijk te verdedigen 
onderscheidingen voert, schijnt zij door het merendeel der schrijvers en 
door den Hogen Raad niet aanvaard te kunnen worden. Helaas vernemen 
we niet, waarom men meent daartoe niet te kunnen overgaan. En voor 
dit laatste zou toch alle aanleiding bestaan; nu men bij het niet aan
vaarden van deze opvatting zich in niet geringe moeilijkheden steekt. 

6) A. w. 15, blz. 323. 
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Misschîen zal zij tijd· moeten hebben om door te werken. Eenmaal in-
. geburgerde zienswijzen geeft men hU eenmaal niet zo maar prijs I 7). Met 
dat al zijn de lagere besturen de dupe van de vele onzekerheden, die nu 
met betrekking tot art. 7 bestaan. Moge ons hoogste rechtscollege daaraan 
binnen afzien1;>aren tijd een einde maken. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

1. Ligt het op den weg van een antirevolutionair' een functie te aan
vaarden als lid der commissie van den dienst voor maatschappelijk hulp
betoón ter plaatse? 

2. Mag zulk een a. r. commissielid er aan medewerken, dat een tot 
armoede vervallen mede-kerklid wordt gesteund door den dienst voor 
maatschappelijk hulpbetoon? 

3. Moeten wij den dienst voor maatschappelijk hulpbetoon zien als 
een uit den nood geboren instelling, ontstaan wegens .tekortschieten van 
de--Kerk; of berust het bestaan van zulk een overheidsinstelling op Go(}..; 
delijkc;! ordinantie? 

4. Ter toelichting op deze vragen diene, dat de raad onzer gemeente 
in meerderheid' bestaat uit leden der P. v. d. A, alsmede 1 A R. en 
1 C.H. 

ANTWOORD: 

Kennelijk is de burgerlijke armenzorg te uwent gegoten in den vorm. 
van een Instelling of Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon (c.q. voor 
Sociale Zorg). 

Het is onder ons, dunkt mij, geen punt van geschil, dat de zorg voor 
het verwerven van :voldoende levensonderhoud allereerst plicht· is van het 
gezinshoofd of van de(n) zelfstandige(n) ongehuwde, daarna van de 
familie, vervolgens krachtens uitdrukkelijke Bijbelse opdracht, van de kerk, 
en eerst daarna, indien ook geen andere helpende instanties dan de ge-
noemde voorhanden zijn, van de Overheid in den staat. . 

Wanneer ook die laatste hier wordt genoemd, dan gaat het daarbij 
niet om de taak der Overheid, door haar wetgevende en bestuursmaat
regelen te bevorderen dat er voldoende gelegenheid tot ar~iden zij (eco
nomische politiek) en dat de factor arbeid in het productieproces loon naar 
arbeid ontvangt (sociale politiek); waarbij die sociale politiek er mede op 

. gericht moet zijn den arbeider een inkomen te waarborgen ook in ge
vallen, waarin hij' in vroeger tijden maar al tè licht tot armoede zou zijn 
vervallen: ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid. 

7) Enigszins teleurstellend is .het, dat de advocaat-generaal Van Ase h van 
W ij c k in zijn conclusie weliswaar een litteratuuropgave over het ond~rwerp geelt 
zonder echter de in A.R. Staatkunde verschenen artikelen te noemen .. 
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Gelijk gezegd: daarom gaat het hier niet. Het gaat er hier ~tsluitend 
om., of de Overheid ook een taak heeft, wanneer burgers - ondanks een 
aan de eisen voldoende sociale wetgeving -' tot armoede vervallen. En 
inderdaad - ook al wijst men gelijk onzerzijds steeds gedaan is en tegen
woordig in socialistischen krJng ook wel geschiedt (zie een desbetreffende 
uitlating van den huidige~ minister Mr J. lN ~ VELD, aangehaald in 
De Magistratuur van December 1950, blz. 136) een recht van den hulp
behoevende .op onderstand af - ook dan moet worden erkend een rechts
plicht der Overheid, tot armoede vervallen onderdanen die niet door 
familie of kerk worden gesteund, onderstand te verschaffen. 

Daarvoor is als grond aan te voeren, dat het een zeer schadelijke, met 
het algemeenvolkswelzijn strijdige toestand is, wanneer een deel der 
burgers zelfs geen bescheiden middelen van bestaan heeft. Dat is niet 
ongevjl.3.rlijk voor de openbare orde (kans op diefstal), maar het is ook 
schadelijk voor het economische leven in het algemeen (ontbreken van 
koopkr~cht bij een deel der bevolking), voor de volksgezondheid (onvol
.doènde voeding, slechte woningtoestanden), voor de geestelijke weerbaar
heid (zelfs de meest bescheiden culturele vormirig gedijt niet in armoede), 
voor de politieke stabiliteit (armoede is een voedjngsbodem voor revolutie), 
voor den godsdienstzin (armoede kweekt ·zo licht opstandigheid en ook 
overigens is een vèrpauperd milieu niet zelden een kweekplaats van God.
verlating). Waar de Overheid de taak heeft het algemeen volkswelzijn te 
behartigen onder het gezichtspunt van de bediening der gerechtigheid, 
ligt er, bij het ontbreken van andere helpers, ook voor haar dus een taak 
van armenzorg. 

Uit het bovenstaande volgt reeds, dat haar daarbij hoofdzakelijk de 
taak der hulpverleni~ aan niet tot een kerk behorenden toevalt. Maar 
daar, waar de kerken tekortschieten - om welke reden dan ook, en of 
haar dit te verwijten valt of niet - zal de Overheid eveneens' te hulp 
moeten komen. 

Haar hulp dient echter steeds in de tweede plaats te komen, subsidiair 
te zijn. Dat beginsel is ook terecht· in de nog geldende Armenwet neer
gelegd. Art. 28 luidt: 

Ondersteuning kan slechts worden verleend aan hen, die zich het nood
zakelijk levensonderhoud niet kunnen verschaffen, en het, hoewel een 
verzoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen, ingevolge de wet 
tot het verstrekken daarvan gehouden, of van kerkelijke, bijzondere of 
gemengde instellingen. 

Naar onze mening dient dit beginsel in de openbare armenzorg te wor
den gehandhaafd. (Aldus ook Mr P. VAN DRIEL in De Magittratuvr van 
Juli/Augustus 1950, blz . .75 v.v.). 

De nationale, gewestelijke eri gemeentelijke Overheden in ons land heb
ben onderscheidene taken ter hand genomen, waarvan wij. als antirevolu
tionairen van oordeel zijn, dat zij die niet of niet op die wijze of niet in . 
dien omvang ter hand hadden behoren te nemen. Wat het laatste betreft 
valt b.v. te denken aan het openbaar onderwijs. Met dat openbaar onder
wijs hebben de politieke overheidspersonen en -colleges veel bemoeienis, 
waarbij zij zich aan de wet moeten houden en deze loyaal moeten uit:
voeren. Zou nu daarom alleen een antirevolutionair geen minister of geen 
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raadslid kunnen wezen? En wanneer .ooit voor het openbaar onderwijs 
een beheersvonn tot stand komt, waarin niet de politieke Overheid zelf, 
maar een "ondèrwijscorporatie" de belangen van het openbaar onderwijs 
behartigt, zou dan een antirevolutionair, daartoe aangewezen door b.v. 
den gemeenteraad, niet in het besturend lichaam dier corporatie zitting 
mogen nemen? Het is duidelijk dat slechts wanneer de geldende wet
geving dien antirevolutionair in het ene of andere geval zou nopen tot 
met -zijn geweten strijdige handelingen, hij zich aan de genoemde functies 
zou moeten onttrekken. 

Het betreft hier een met vele andere te venneerderen voorbeeld. Zo 
zou ook, zelfs indien de Overheid naar a. r. overtuiging geen enkele taak 
met betrekking tot de annverzorging had, nog niet daarom alleen, wan
neer de Overheid de annverzorging toch ter hand neemt, een antirevolu
tionair zich moeten onthouden van deelneming in de behartiging van 
die overheids-armverzorging. Te minder behOeft hij dat, nu, naar hier
boven gepoogd werd aan te tonen, de Overheid hier wel degelijk een 
taak heeft. 

Wie eenmaal betrokken is bij de behartiging van een aangelegenheid, 
welke de Overheid zich heeft aangetrokken, heeft zich daarbij te houden 
aan de voor die behartiging gestelde regelen. Dat geldt ook in het onder- ' 
havige geval. 

Nu de Annenwet uitgaat van de subsidiariteit der burgerlijke ann
verzorging - zie ooven - kan daartegen voor een antirevolutionair te 
minder bezwaar bestaan. 

Hij handelt geheel naar zijn eigen beginsel, indien hij naar vennogen 
helpt bevorderen, dat het orgaan· der burgerlijke annverzorging zich aan 
het wettelijk voorschrift te dezen houdt. 

Vervalt een broeder in den gelove in annoede en wendt hij zich tot 
het orgaan der burgerlijke annverzorging, dan heeft het lid der com
missie voor M. H. als zodOlfl.ig de taak, te bevorderen dat deze onder
standvragende allereerst naar de eigen diaconale zorg van eigen kerk 
worde verwezen - aangenomen dat het werkelijk een geval van onder
stand is, en er niet kan worden gewezen op het bestaan van zekere rechten 
b.v. op uitkeringen krachtens de sociale-verzekeringswetgeving. Steunt 
de eigen diaconie niet of niet voldoende, dan wordt het deels of geheel 
een zaak voor de burgerlijke annverzorging. Daartegen kan het com
missielid niet alleen niets doen, maar integendeel moet het daaraan dan 
loyaal medewerken. 

Als commissielid is betrokkene er niet voor verantwoordelijk, dat de 
kerk in dit geval eventueel tekortschiet in het vervullen van haar roeping. 
Binnen de eigen kerkgemeenschap is hij daarvoor - maar niet als com
missielid - uiteraard wel (mede) verantwoordelijk en moet hij naar ver-
betering streven. . 

In al het voorgaande brengt het feit dat de raad te uwent met be
trekking tot de armenzorg in overgrote meerderheid geheel andere op
vattingen' huldigt dan wij, niets af of toe, althans niet zolang de armen
wetgeving nog zodanig is, dat zij ons niet alleen niet noopt, tegen ons 
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aan Gods Woord genormeerde geweten te handelen, maar integendeel in 
haar hoofdbeginsel zelfs geheel met onze overtuiging te dezen in over
eenstemming is. G. 

VRAAG: 
Bestaat er bezwaar tegen, dat een gemeenteraadslid tevens voorzitter -

zijner kiesvereniging is? Ik ben om die reden de laatste jaren geen 
secretaris meer, was ditmaal ook liever niet voor voorzitter in aanmer
king gekomen, maar de vergadering der kiesvereniging heeft de voor
dracht van het bestuur, waarop ik met mijn instemming niet voorkwam, 
aangevuld en mij ook gekozen. 

ANTWOORD': 
Hoewel het met betrekking tot de verhouding tussen kiesvereniging 

en raadsfractie (c.q. wethouder) en bij gelegenheid van de candidaat
stelling voor den' gemeenteraad in voorkomende gevallen enig bezwaar 
kan opleveren, wanneer de voorzitter (of een ander bestuurslid) der kies
vereniging tevens raadslid (c.q. wethouder) is, geeft normaliter deze com
binatie aanleiding tot zo weinig moeilijkheden, dat zij in verscheidene 
a.r. kiesverenigingen bestaat. Eveneens trouwens bij Provinciale Comité's 
en bij het Centraal Comité (Dr SCHOUTEN, Mr ROOSJEN, de heer STAPEL
KAMP, Dr VERKERK), waar met betrekking tot de candidaatstelling voor 
en het optrederi in de- Kamet en in de Staten hetzelfde bezwaar zou 
kunnen worden gemaakt. Wel bevatten de partij statuten (art. 8) een ,he-

, paling, 'dat in het e.C. niet meer dan 6 Kamerleden tegelijk zitting mo
gen heben. 

Bij het overwegen van de bezwaren tegen de combinatie' bedenke u 
verder, dat het aantal voor bestuursfuncties in onze kiesverenigingen 
in aanmerking komende personen nu niet zo overgroot is, dat die kies
verenigingen zich gemakkelijk kunnen verqorloven, bepaalde voor het 
bestuurslidmaatschap zeer geschikte personen om die zo zelden tot wer
kelijke moeilijkheden leidende bezwaren, van dat bestuurslidmaatschap 
uit te sluitert. Dat heeft uw kiesvereniging in uw geval blijkbaar ook zeer 
duidelijk gevoeld. 

Dezelfde overwegingen, die de kiesvereniging er toe leiden, u niet 
uitgesloten te achten, kunnen u leiden bij het nemen van uw beslissing, 
'of u de benoeming wenst te aanvaarden. ' 

Het spreekt daarbij vanzelf, daf in gevallen waarin de positie van 
betrokkene tengevolge van de combinatie enigszins de~caat zou zijn, 
wijsheid en tact hem en de overige bestuursleden den weg moeten wijzen 
met betrekking tot de door hem aan te nemen houding. 

G. 
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Dr G. BRILLENBURG WURTH, Het christelijk leven in de maat
schappij. J. H. Kok N.V., Kampen, 1951. 300 blz. f 8.90. 

Met dit boek heeft de Kamper hoogleraar in de ethiek de opzet van 
zijn trilogie volbracht en wel in een tempo, dat bewondering afdwingt. 
Behandelde het eerste deel de grondvragen der ethiek en ging het tweede 
over het christelijk leven in gezin en huwelijk, dit derde deel houdt zich 
bezig met de problematiek van het christelijk leven in de maatschappij. 
Blijkens het Woord vooraf is met de uitgave van dit laatste deel haast ge
maakt vooral met het oog op het 3e Christelijk-sociaal congres, dat in de 
Meimaand van het komende jaar staat gehouden te worden. De schrijver 
spreekt den wens uit, "dat dit boek voor voorstudie met het oog op de 
daar te behandelen vragen zich enigszins zal lenen". 'k Denk dat allen, 
die bij dit congrés betrokken zijn hem erkentelijk zullen zijn. 

De verdiensten van dit boek zijn vele. De stijl is helder en zet voor 
niet meer vragen, dan nodig is. De litteratuur is bij tot het laatste toe. 
Het dwingt bewondering af, dat een theoloog-ethicus zich zo grondig op 
de hoogte heeft gesteld van den wassenden stroom van publicaties. Ieder 
die zich met de bestudering van de vraagstukken aangaande den mens in 
de samenleving bezig houdt, weet uit ervaring hoe moeilijk het is bij te 
blijven. Dat dit boek bij is, moet dan ook wel een gevolg zijn van een 
jarenlange en toegewijde belangstelling voor dit veld van onderzoek. En 
vermoedelijk zal deze intense belangstelling, door welke steeds nieuwe 
vragen worden gesteld, ook wel de verklaring bieden voor de grote voor
zichtigheid, die voor dit boek in zijn geheel kenmerkend is. Meer dan 
eens wordt er de nadruk op gelegd, dat dit boek geen oplossing, althans 
geen afdoende oplossing biedt voor de zo ingewikkelde problematiek van 
maatschappij en bedrijfsleven, dat het geen maatschappijleer geeft en geen 
christelijke economie, doch slechts leiding wil geven bij de bestudering 
van de ethische aspecten van de vragen op maatschappelijk terrein. Uiter
aard moeten, ten einde deze ethische aspecten zuiver te onderkennen, 
telkens de gebieden van sociologie, economie e. a. betreden worden. Maar 
het gaat in dit boek om de vraag: hoe. dienen wij als christenen zelf in 
de levenssfeer van de maatschappij te verkeren èn wat kunnen en wat 
moeten wij daar in dat bepaalde samenlevingsverband betekenen en tot 
stand zoeken te brengen? Daartoe worden de volgende themata behan
deld: I. de vragen der maatschappij en de normen der ethiek, H. de 
sociaal-ethische boodschap van het Evangelie, Hl. mens en maatschappij, 
IV. de mens en zijn goed, V. de mens en zijn arbeid, VI. de kerk en het 
leven der maatschappij. Bedenkt men dan, dat bij de onderscheiden 
hoofdstukken een lawine van vragen los komt - bv. de problematiek van 
economie en ethiek, het gebruik van den Bijbel, is er sprake van een Bijbelse 
"gerechtigheid" voor het sociale leven?, saecularisatie en techniek, de 
mens als beeld Gods, de massa-mens, de vragen rondom den eigendom, en 
die rondom den arbeid - en de' schrijver ons de mening weergeeft van 
zeer velen, dan is het te verstaan dat hij ons slechts schetslijnen geeft. 
Wie zal" op al deze vragen het verlossend antwoord kunnen geven? 

En toch - 't moet me van het hart: juist daardoor laat dit boek na 
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-" 
lezing- een gevoel van onbevredigdheid achter. Het is te weinig positief 
en het zet zich te weinig schrap. 

Om met het laatste te beginnen: wanneer het gaat (blz. 14) over de 
grootse poging in de oecumenische beweging om te komen tot de bijbelse 
fundering van het sociale ethos, zegt' de schrijver wel, dat men zich daar
mee wel heel ver verwijderd heeft van de inzichten die in christelijk
socialen kring vroeger steeds geldigheid hadden, maar hij gaat op deze 
uitermate belangrijke controvers niet nader in. Ik meen dat een open
dekken van de achtergronden in de huidige oecumenische beweging bv. 
voor het komende 3e Christelijk-sociale congres een levenskwestie is.. Ik 
denk bv. aan het Schriftgebruik, aan de vraag naar den mens (is niet voor 
alle dialectici de leer van het beeld Gods het hete hangijzer?) en de visie 
van het personalistisch-socialisme, wat toch steeds socialisme blijft. 

En wat het eerste betreft: de positieve gedeelten, bv. over gerechtigheid 
(blzz. 100-104), de verhouding van recht en liefde, zijn m. i. te beknopt. 

Al met al: hulde aan den schr. voor dit boek. Maar een dringende vraag 
naar een aantal monografieën, waarin bovengenoemde bezwaren worden 
weggenomen I M. DE GoEDE. 

Dr A. MULDER, De handhaving der sociaal-economische 
wetgeving, Naast strafrechtspraak ook bedrijfsrecht
spraak! 's-Gravenhage, D. A. Daamen's Uitgevers
maatschappij N.V., 1950; 287 blz. Prijsingen. f 11.-; 
geb. f 13.50 .. 

Dit boek is deel IV in de reeks "Studies over wangedrag en straf" 
onder redactie van Prof. Dr M. P. VRIJ. Dr MULDER is op dit werk 
gepromoveerd. Wij spreken veel over de sociaal-economische wetgeving en 
misschien iets te weinig over de vraag, of zij wel wordt gehandhaafd. 
Vooral wanneer de publieke moraliteit verslapt zoals in crisistijd, staat 
men voor het moeilijke vraagstuk, hoe men de diverse rechtsregels gehand
haafd kan krijgen. Dat moet dikwijls met harde hand geschieden. Het 
gevaar bestaat, dat dergelijke middelen ook worden aangewend voor de 
handhaving van de normale wetgeving, ja zelfs zouden worden benut bij 
de komende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hoewel deze langs een 
meer geleidelijken weg moet gebouwd worden op de zedelijke krachten, 
die in de maatschappij werkzaam zijn. Wie al te yeel naar den crisistijd 
kijkt, wenst ook voor de verordeningen der p.b.o. een toezicht van C.C.D.
ambtenaren, hij versmaadt het meer intieme tuchtrecht en voelt zich veilig 
bij de officiële strafwet; van bedrijfsrechtspraak moet hij niet veel hebben, 
want wat voor goeds kan uit de belangenwoelingen van het bedrijf komen? 

Men ziet dat hier belangrijke vraagstukken aan de prde komen, die 
rechtstreeks ons beginsel raken. Om echter te voorkomèn, dat men op 
dit terrein met een oppervlakkig praatje genoegen neemt, moet men kennis 
verzamelen, . kennis van de crisiswetgeving, kennis ook van de handhaving 
der sociaal-economische wetgeving van omstreeks 1930 tot 1950. Ja, een 
ideaal is zelfs, dat men ook in het buitenland een kijkje neemt en vooral 
te leer gaat bij landen als Zwitserland en de Verenigde Staten. Wie van 
ons zal de tijd hebben, iets dergelijks te ondernemen? Welnu, Dr MULDER 
hèeft met grote volharding en intelligentie die taak op zich genomen. In 
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De handhaving der sociaal-economische wetg~ng vindt ge een beschrij
ving en bespreking van de ordening in Zwitserland en haar sancties, de 
oorlogs-economische wetgeving in de Verenigde Staten van N oord
Amerika en haar sancties, en de sociaal-economische wetgeving in N eder-

. land en haar sancties. Tenslotte trekt de schrijver uit de vergelijking dezer 
drie landen bepaalde richtlijnen, zowel voor wat betreft de middelen tot 

. handhaving als de organen der handhaving. De conclusies van den schrijver 
zijn dikwijls niet de onze, doch dit is niet het belangrijkste. De verdienste 
van dit werk is, dat wij nu beschikken over een analyse van de crisis
wetgeving in drie landen, een overzicht, dat als studiebron bij de vast
stelling van toekomstige rechtsregels niet kan worden gemist. 

Mr P. BORST. 

Gemeenteclassificatie. Nader rapport van de commissie in
gesteld door het bestuur van de Vereniging van N eder
landse gemeenten omtrent het class~ficatievraagstuk, 
als uitkomst van een vergelijkende beschouwing van 
het rapport der çommissie-Kruyt. Blauwe reeks (der 
V.N.G.) no 8. 1951. 55 blzz. f 2.50. 

Het vraagstuk van de Gemeenteclassificatie is volop in discussie. Reeds 
vóór 1940 was het actueel en voelde het platteland zich ten aanzien van 
de toen bestaande indeling verongelijkt. Men was van oordeel dat die 
indeling onjuist was en niet klopte op de werkelijke verschillen met be
trekking tot de kosten van levensonderhoud. Na den oorlog heeft zich 
dit vraagstuk nog belangrijk toegespitst. Ontkend kall niet dat zich in de 
laatste tien jaren belangrijke verschuivingen hebben voltrokken. 

De afstand tussen stad en platteland is verkleind. De klassieke be
wering dat het op de dorpen zoveel goedkoper wonen is dan in de stad, 
heeft beduidend aan waarde ingeboet. Wij gaan hier nu niet nader in 
op de vraag waardoor dit komt, doch constateren alleen het feit. 

In de loonregelingen voor het particuliere bedrijfsleven heeft men dit 
in zoverre tot uitdrukking gebracht, dat waar in de collectieve contracten 
het land voorheen soms in zeven of acht klassen was ingedeeld deze tot 
vijf zijn teruggebracht. Een indeling in vijf klassen kent ook de Nood
wet Ouderdomsvoorziening. Deze indeling wekte evenwel geen bevre
diging. Evenmin de indeling die voor het overheidspersoneel geldt met 
betrekking tot den standplaatsaftrek. Dit leidde er toe dat de VerenIging 
van Nederlandse Gemeenten in 1947 een commissie instelde die tot taak 
kreeg het vraagstuk der gemeenteclassificatie onder het oog te zien. Deze 
commissie heeft met bekwamen spoed gewerkt. Reeds in November 1948 
bracht zij rapport uit. Haar opvatting was dat een indeling in vijf klassen 
niet gemotiveerd was. 

Inmiddels had ook de Regering zich met deze aangelegenheid bezig te 
. houden; In de Kamer werd herhaaldelijk gepleit voor afschaffing en zo 
dit nog niet geheel mogelijk zou zijn, dan tot vermindering van het aantal 
klassen. Dit was voor de Regering aanleiding het vraagstuk voor een 
wetenschappelijke bestudering aan een commissie voor te leggen. Deze 
co.mmissie, naar haar voorzitter de commissie-KRUVT genoemd, heeft in 
het begin van dit jaar de conclusie waartoe zij kwam gepubliceerd. In af-



G 

j-
Ie 
1-,-
~r . 

:e 
;-

:-

r. 

l-

'-

" 
n 
r 

s 
n 
e 

ft: 
e 

I 

" 

1 

t 
1 

t 

t 

BOEKBESPREKINa 415 

wijking van de commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
kwam zij tot de volgende conclusie: "Hoewel een indeling in 3 klassen 
het logische minimum is, meent de commissie, dat een indeling in 5 klas
sen onder de gegeven omstandigheden uit dqelmatigheidsoverwegingen 
in het algemeen de voorkeur verdient". De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft dit rapport-KRUYT, dat in zijn conclusies dus belang
rijk afweek van het door een commissie uit haar midden uitgebracht rap
port, door laatstbedoelde commissie aan een critisch onderzóek doen, on
derwerpen. De resultaten van dat onderzoek heeft deze commissie neer
gelegd in een nieuw rapport, enkele maanden geleden gepubliceerd. 
Aan wie belangstelling heeft voor dit vraagstuk worde aangeraden ook dit 
tweede rapport te lezen. Het volgt een logischen gedachtengang en popu
lariseert als het ware het rapport-KRUYT, dat misschien door zijn weten
schappelijken grondslag niet overal gemakkelijk is te volgen. 

De commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nam het 
beginsel der rechtsgelijkheid als uitgangspunt. Zij pleit voor gelijkwaar-
dige bel<;ming, voor gelijkwaardigen arbeid. Wanneer blijken zou dat de 
koopkracht van het loon op het platteland practisch gelijk zou zijn aan 
dat van de stad, dan dus ook een gelijk loon. De commissie-KRuYT zegt 
te streyen naar een gelijk reëel loon voor gelijken arbeid en gelijke 
prestatie. Dat is dus een gelijk ·uitgangspunt. 

Wanneer de commissie-KRUYT desniettemin tot een andere conclusie 
komt dan de commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
acht de laatstgenoemde commissie dit een gevolg van het feit dat de 
commissie-~RUYT in haar beschouwingen heeft betrokken de bestaande 
verschillen die zelf een gevolg zijn van de ,geldende klasse-indeling. Daar
mede, zo zegt het rapport, is de commissie-KRUYT den vicieuzen cirkel 
binnengetreden. Lagere beloning- voor dezelfde diensten heeft invloed op 
de kosten van levensonderhoud. Maar wie deze in zijn beschouwing,en be
trekt, laat de strak wetenschappelijke behandeling los. Het wil ons voor
komen dat deze critiek gefundeerd is. 

Een der redenen waarom de classificatie door de commissie-KRUYT als 
verdedigbaar wordt aangemerkt, is de factor der consumptie-stimulering 
die aan de stad eigen is. Hier wordt gedoeld op noodzakelijke uitgaven als 
fietsenstalling, stalling van de kinderwagen, glazenwasser voor etagebe
woners enz. Voorts op hogere uitgaven die het stadsleven medebrengt 
voor de z.g.n. bevrediging' van culturele behoeften. 

Deze laatste zijn ongetwijfeld wisselvallig. Zij houden verband mét de 
eisen die men persoonlijk aan het leven stelt en behoren dus tot de on
meetbare factoren. De commissie uit de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten 'stelt'daartegenovèr dat de beslotenheid van het platteland stimu
leert tot deelneming aan een intens verenigingsleven, dat door de com
missie-KRUYT is verwaarloosd, terwijl dit niet te verwaarlozen uitgaven 
voor muziek-, zang-, jeugd- en andere verenigingen medebrengt. Het wil 
ons voorkomen dat ook deze critiek juist is. Al zal het moeilijk zijn te 
weten welke kosten dit voor het gezin medebrengt, tegenover de stimu
lering van consumptieuitgaven in de stad mogen ze zeker niet verwaar
loosd worden. 

Een ander bezwaar dat tegen de conclusies van de commissie-KRUYT 
wordt ingebracht is het feit dat deze commissie zich in feite ,in de be-

) . 
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leidsvraag, die alleen voor rekening der Regering moet blijven, heeft be
geven. 

De commissie-KRuYT concludeerde, dat, hoewel een indeling in 3 klas
sen het logische minimum is, een indeling in 5 klassen onder de gegeven 
omstandigheden uit doelmatigheid.soverwegingen in het algemeen de voor
keur verdient. Met alle respect voor denarbeiddercommissie-KRuYTmeent 
het rapport der commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
derhalve te moeten vaststellen, dat ondanks gelijkheid van uitgangspunt, 
de commissie-KRUYT de vraag der rechtsgelijkheid te zeer ondergeschikt 
heeft gemaakt aan nevenaspecten van het vraagstuk en de daarmede 
samenhangende beleidsvragen. Zij heeft voorts te weinig rekening gehou
den, zo zegt het rapport, met de zich wijzigende sociale tendenzen op het 
platteland, welke vooral bepaald worden door het landelijk industrialisatie
proces, vooral uitkomend in de zich geleidelijk voltrekkende nivellering 
van lonen en huren. 

Daaruit wordt verklaard het feit, dat de commissie-KRuYT geen enkele 
op afschaffing of vereenvoudiging van de classificatie gericht perspectief 
biedt. Zij had ook tot de conclusie kunnen komen dat een 4 of 6 klasse
indeling gewenst is. Men ziet d~ critiek is niet mals. 

Wij herhalen wat wij in den aanvang van onze beschouwing schreven: 
wie het rapport der commissie-KRuYT bestudeert, doet goed ook van dit 
rapport kennis te nemen. Wij betwijfelen of het rapport-KRUYT de 
Regering veel verder brengt. A. STAPELKAMP. 

Mr W. F. DE GAAY FORTMAN en D. W. ORMEL, Samen
werking in de onderneming; practische toelichting op 
de wet op de ondernemingsraden. T. Wever, Franeker, 
1951, 60 blzz. f 1.50. 

Deze uitgave valt in drieën uiteen: een hoofdstuk, dat de ontwikkeling 
tot ondernemingsraden behandelt; een hoofdstuk, dat een beknopte toe
lichting voor de practijk op de Wet op de Ondernemingsraden geeft; ter
wijl tenslotte de text der wet wordt afgedrukt. 

We hebben hier niet slechts te doen met een practische, maar ook met 
een zeer eenvoudige toelichting, kennelijk bestemd voor de grote massa 
dergenen, die voor de ondernemingsraden geïnteresseerd moeten wor
den, zal dit instituut kunnen slagen, t. w. de bedrijfsgenoten-arbeiders 
in hun brede lagen. Het komt mij voor, dat het boekje voor deze groep 
geschikt is. Haar moet men niet afschrikken met een juridisch commen
taar, zelfs wanneer dit zo eenvoudig is gehouden als de "toelichting voor 
de praktijk", welke het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond uitgaf. 

(Hier past een vraag: Waarom krijgen wij op zulke voor ondernemer 
en arbeider zo belangrijke wetten als de onderhavige en die op de Be
drijfsorganisatie geen in opdracht van onze christelijk-sociale organisaties 
bewerkte commentaren? Het behoeven geen eigen uitgaven te zijn, maar 
zou hier in samenwerking tussen die organisaties en de particuliere uit
geverij niet iets te brengen zijn, dat tegen massa-prijzen aan de markt 
kan worden gebracht? Daarbij versta ik, dat men althans voor- den gro
teren ondernemer en voor den hoger gekwalificeerden arbeider een zwaar
der commentaar kan en moet geven. Waarom geen drie uitgaven: een 
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heel eenvoudige voor de grQte groepen arbeiders, een tweede die op de 
middengroepen onder de ondernemers en de arbeiders ·is afgestemd en 
een derde voor de grotere ondernemers en hun hogere employé's? Men 
vergete toch niet, dat ook wetscommentaren niet "neutraal" kunnen zijn!) 

Het onderhavige boekje is dus een nuttige uitgave te achten, mits men 
in het oog houdt voor wie het bestemd is. 

Een enkele kritische aantekening zij geoorloofd. 
Op blz. 26 wordt besproken, of, nu de werkgever uiteindelijk het laatste 

woord blijft spreken, een ondernemingsraad wel veel te betekenen heeft. 
De vraag wordt - terecht - bevestigend beantwoord, zij het met behulp 
van een vergelijking, op welker juistheid wel een en ander valt af te 
dingen. En dan volgt: "Bovendien betreft het hier uiteraard slechts een 
begin. Indien de ondernemingsraden voldoende levensvatbaarheid zullen 
blijken te bezitten, kan op de ingeslagen weg worden voortgegaan." 

Nu is het helaas een fout van de meeste "heersende groepen", dat zij 
bepaalde maatregelen zelden spontaan of althans op eersten billijken aan
drang nemen, maar zich die eerst na langdurig tegenstribbelen laten af
dwingen. (Onze Regering en "Holland" mogen in de weer acute "Friese 
kwestie" verstandiger zijn!) Maar andererzijds is dit bij de overweging, 
dat de wederpartij elke "concessie" toch maar bij wijze van afbetaling 
zal aanvaarden, soms ook wel weer begrijpelijk. 

Zelfs als men een voorstander, althans geen tegenstander van onder
nemingsraden is, komt mij de opvatting, dat gegeven de bestaande maat
schappelijke structuur - nu eenmaal nog gefundeerd in de figuur van 
den zelfstandigen risico-dragenden ondernemer - de Wet op de Onder
nemingsraden die raden heeft toegerust met alle bevoegdheden, welke 
binnen die gegeven structuur voorshands IOp haar plaats en verantwoord 
zijn, voor het minst verdedigbaar voor. Veel verder te gaan met de mede
zeggenschap ware eerst verantwoord als een andere maatschappij-struc
tuur is gegroeid, waarin de arbeider mede-ondernemer is geworden, iets 
waartegen op zichzelve uiteraard geen bezwaar behoeft te worden ge
maakt 1). 

In het licht van het bovenstaande betreur ik een "afbetalings-uitlating" 
als ik signaleerde. 

Op blz. 2S wordt beweerd, dat "aangenomen mag worden, dat de onder
nemingsraad ten aanzien van de sociale bevoegdheden een beslissende 
stem heeft - zulks uiteraard onder erkenning van de zelfstandige functie 
van de ondernemer -, terwijl de economische bevoegdheid uitdrukkelijk 
als van adviserende, dus raadgevende aard wordt bestempeld." 

Even later blij,kt intussen te worden erkend, dat met de door de wet 
verlangde "erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer" 
wordt bedoeld, dat deze, ook bij sociale aangelegenheden, "het laatste woord 
heeft". Het laatste is inderdaad in overeenstemming met hetgeen de par
lemeritaire behandeling der wet leert. Het in art. 6, lid 2, onder a ge
noemde "behandelen" dient te worden opgevat als "bespreken", onder b 
is sprake van "plegen van overleg", het onder c en d genoemde "houden 
van toezicht" kan den werknemersorganisaties bij het constateren van een 

1) Ik verwijs in dit verband nog gaarne naar de ook in dit opzicht geenszins reac
tionnaire beschouwingen van (thans Prof.) Dr H. Do 0 y e w ee r d in A. R. S. Ie jg 
(1924/25), blz. 291 v.v. en 2e jg, blz 1 v.v., m.n. blz. 5/6, 12/3. 
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overtreding aanleiding geven tot een actie. Zelfs het onder e genoemde 
"deelnemen in het beheer van instellingen" werd in het Verslag van het 
mondeling overleg (Handd. II K. 1949-1950, Bijl. 884 no 5) door Mi
nister JOEKES in dit opzicht met het houden van toezicht, als onder c en 
d genoemd, gelijk gesteld; naar het mij wil voorkomen overigens niet 
terecht: deelnemen in het beheer houdt mede-beslissen in. Adviserende 
mede-beheershandelingen laten zich moeilijk denken; men zal ze anders 
djerien te noemen. 

Op blz. 33 leze men de eerste alinea als volgt: De werkgever kan aan de 
bedrijfscommissie verzoeken, te bepalen dat een of meer der voorgestelde 
candidaten door andere moeten worden vervangen. Ook de daaropvolgende 
alinea zij den schrijvers ter nadere overweging aanbevolen; moet er niet 
eerder zo iets staan als: .. ; een op de juiste wijze functionneren van de 
ondernemingsraad in ernstige mate zullen belemmeren? 

Papier en druk zijn, behoudens een enkele zetfout, keurig verzorgd. 
De prijs lijkt voor degenen, wien- het boekje nut kan doen, wel wat aan 
den hogen kant. Hij zal voor een particuliere uitgave wel niet lager kun
nen. Ook in dit opzicht verdient mijn suggestie dus overweging. 

G. 

Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-
1951. Delft, 1951; 462 blzz .. Prijs f 7.40. 

Wie meegeleefd heeft met den strijd welken de Societas Studiosorum 
Reformatorum in de halve eeuw van haar geschiedenis en in het bijzonder 
in de jaren na den tweeden wereldoorlog aan onze openbare universiteiten 
en hogescholen heeft moeten voeren, zal zich ongetwijfeld nog eens willen 
verdiepen in de problemen en moeilijkheden waarvoor de 'Societas zich 
telkenmlj.le geplaatst zag. Haar gesehiedenis heeft nog kort geleden op
nieuw actualiteit verkregen toen de' "doorbraak" die reeds zo menigen aan
slag op het Christelijk organisatieleven pleegde, in de Afdeling Amster
dam althans aanvankelijk succes wist te behalen. 

Het is echter niet alleen het relaas van de bewogen S.S.R.-geschiedenis 
die het gedenkboek waardevol maakt, met name waardevol voor het ver
staan van bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen om ons heen, maar 
tevens beVat het een aantal bijdragen die wegens hun actuele problematiek ' 
en inhoud en hun frissen aanpak aan een ieder die de huidige ontwikkeling 
van het christelijk leven volgt ter lezing worden aanbevolen. Ik behoef 
hier slechts te noemen de artikelen van Dr J. ITJE~HORST, De zin en be
tekenis der geschiedenisbeoefening ; Dr J. P. A. MEKKES, Het Hooger 
Onderwijs der universiteit onder het licht van en,kele concrete problemen; 
J. STELLINGWERFF, Rome en Reformatie; Dr Ir H. VAN RIESSEN, De 
Levensfilosofie en de Levenspraktijk ; Dr J. LEVER, Het ontstaan van het 

'leven. 
Er zijn artikelen onder welke reeds elders wetden gepubliceerd, o. a. de, ' 

bijdrage van G. PUCHINGER, Calvinisme en Koningschap (zie de, bespreking 
in dit tijdschrift op blz. 314-316 van den lopenden jaargang). 

In het bijzonder wens ik de aandacht te vestigen op de bijdrage van 
Dr T. J. :!;>OPPEMA, Taak en strij<;l van de leraren bij het Christelijk Voor
bereidend Hoger en Middelbaar onderwijs. Men komt onder het lezen 
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daarvan weer eens onder den indruk van de moeilijkheden en. den strijd 
waarin de leraar aan onze christelijke middelbare scholen gewikkeld wordt, 
wanneer hij niets af wil doen van de wezenlijke waarde van het christelijk 
onderwijs. . 

Schrijvers voor een verzamelwerk moeten zich wat de lengte' van hun 
bijdragen betreft meestal beperken. Dit kan voor den auteur meebrengen 
dat hij zijn gedachten niet kan uitwerken en dat hij dan door zijn lezers 
wordt misverstaan. De lezer ondergaat daarbij vaak de onaangename 
ervaring dat juist wanneer het betoog hem gaat boeien de auteur mededeelt 
zijn denkbeelden wegens gebrek aan plaatsruimte niet verder te kunnen 
uitwerken. Een dergelijke ervaring hadden wij toen we het artikel van 
Dr J. I T]ESHORST over den zin der geschiedenisbeoefening en dat van 
Dr Ir J. BERGMANS over sociale vragen, bij het licht van Schrift en Be
lijdenis lazen. In het eerstgenoemde artikel waren zovele problemen aan 
de orde dat de auteur alleen maar de vóór-vragen van den zin der geschie
denis-beoefening kon behandelen, terwijl hij aan het eigenlijke probleem 
niet goed toe kwam. En in het tweede mist men slechts node de uitwerking 
van opgeworpen vragen. Zo keert Ir BERGMANS zich wel tegen de afwerende 
houding in onzen kring ten opzichte van de moderne industrie, maar zijn' 
argumenten bezitten in hun beknoptheid te weinig kracht om te overtuigen. 

De heer STELLINGWERFF doet een lofwaardige poging de fundamentele 
verschillen tussen Rome en de Reformatie uit te werken en werpt daarbij 
de vraag op of het mogelijk is één alles beheersend verschil aan te wijzen. 
De auteur meent dat er zulk een cardinaal verschil niet is aan te geven. 
Prof. BERKOUWER legt er echter den nadruk op dat er tussen Rome en de 
Reformatie een diepingrijpend structuurverschil bestaat en dat dit bepaald 
wordt door den strijd om de genade. Alleen maar, wanneer wij het verschil 
zo typeren, dan moeten we onmiddellijk nader bepalen waar het in het 
geding om de genade om gaat. Rooms-Katholicisme en Reformatie kunnen 
ten aanzien van tal van centrale aangelegenheden niet tot elkaar komen, 
zolang het eerste blijft volharden bij, de leer dat God in de genade Zijn 
eigen natuur mededeelt. Daarom moet Rome het natuur-genade-schema 
wel handhaven, want zou het aanvaarden dat de natuur volkomen religieus 
(door de genade) bepaald is dan zou het de deur naar het pantheïsme 
hebben opengeworpen. 

Waarom deze theologisch-philosophische uitweiding? Omdat het huidige 
Rooms-Katholicisme zich in een schier verbijsterende veelheid van ge
stalten in den strijd beg~eft en omdat het ons op zware verliezen zou 
komen te staan wanneer wij niet tijdig zouden hebben gezien dat Rome 
zich desondanks tenminste in één ding gelijk blijft, nl. in haar opvatting 
van de genade: niet allereerst is de genade schuldvergevende gunst Gods, 
maar wezenlijk goddelijk leven. Juist in ons directe contact met Rooms
Katholieken zal dit punt de discussies moeten beheersen. Velerlei pogingen 
zijn er in de laatste jaren van Rooms-Katholieke zijde ondernomen de 
staatkunde, het culturele en maatschappelijke handelen dieper religieus te 
zien, doch steeds weer moest dit pogen falen omdat het bovennatuurlijke 
(de genade) toch niet over kon komen in de natuur. 

Uit de enkele kanttekening die we bij sommige artikelen plaatsen kan 
men enigen indruk verkrijgen van het gehalte der bijdragen en tevens dat 
ze de moeite van kennisneming zeker waard zijn. SMIT. 
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Historische Encyclopaedie, onder redactie v~m S. ,PREGE!RS, 
met medewerking van de professoren K. BASCHWITZ, 
1. J. BRUGMANS, J. GoNDA, K. JAHN, D. J. KOHLBRUGGE 
en L. G. J. VERBERNE. Schiedam, 1951 e.v.Verschij
ningswijze : per jaar -+- 24 deeltjes van ieder 8 blzz.; 
abonnementsprijs f 6.- per jaar. 

Op den omslag van de deeltjes van deze Encyc10paedielezen we dat ze wil 
zijn: "een gemakkelijk te raadplegen gids bij het lezen van de cqurant, 
een informatiebron bij lectuur, en een vraagbaak bij of na het gewone 
gesprek, zodra dit zich op historisch gebied beweegt. Ieder artikel beoogt, 
een steentje bij te dragen tot het geven van inzicht in de steeds verande
rende structuur der menselijke samenleving; in de immer wisselende 
vormen, waarin bij gestadig voortschrijdende civilisatie en duizelingwek
kende vlucht van wetenschap en techniek de eeuwige strijd gestreden wordt 
tussen macht en recht, tirannie en vrijheid, barbaarsheid en cultuur. Opdat 
men het gistings- en wordingsproces van de eigen felbewogen tijd beter 
kan begrijpen, de waarde van eigen land en volk beter zal beseffen." 

Wanneer we dit lezen worden onze verwachtingen hoog gespannen. En 
inderdaad, de zes d~eltjes welke ons ter recensie werden toegezonden (de 
Watergeuzen; van Wilhelm tot Hitler; het Ontstaan van de Nederlandse 
Staat; Heksenprocess~n; John. D. Rockefeller) vermochten onze belang
stelling voor den inhoud te wekken en wij willen erkennen dat de gemid
delde lezer er veel gegevens in kan vinden. Maar voor het verschaffen 
van inzicht in het gistings- en wordingsproces van onzen tijd lijken ons 
deze boekjes onvöldoe~de. De bijdragen geven over het algemeen een vlot 
verhaal van de feiten, maar aan de diepere tendenties van het historisch 
proces raken ~e niet. . 

Men krijgt snel zijn informaties, zonder dat de lezer er op attent wordt 
gemaakt dat de historische feiten nog een andere, rijkere taal spreken dan 
in het vluchtige contact met hen kon worden beluisterd. Diep inzicht geven 
in de' geschiedenis door middel van een alphabetisch geordende encyc1o
paedie is een uiterst moeilijke taak, daar de huidige encyc10paedische orde 
voortdurend den sainenhang der feiten doorbreekt, welke juist één der eerste 
voorwaarden vormt de geschiedenis te verstaan. 

Wie deze Encyc10paedie raadpleegt in de wetenschap dat hij daaruit 
slechts een oppervlakkige kennis kan putten, kan haar ter snelle óriëntering 
wel gebruiken, doch wie zich -dat niet bewust is zal zichzelf gemakkelijk 
wijsmaken dat hij door een blik te -slaan op den uitwendigen gang der 

, geschiedenis in staat is herkomst en zin van het menselijk leven' in ver-
leden en heden te begrijpen. SMIT .. 

INGEKOMEN BOEKEN 

Aanbevelingen tot herziening van de samenstelling en werkwijze der 
Staten-Generaal. Rapport van Commissie-Witteman. Uitgave van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming. 's-Gravenhage. ~3 blz. 

Het vraagstuk van de Pacht. Rapport van de Dr Wiardi Beckman
Stichting. Amsterdam. 20 blz. 
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DE BETEKENIS VAN HET SPAREN VOOR HET 
ECONOMISCH LEVEN 

DOOR 

PROF. DR F. DE ROOS 

1. Het is de bedoeling, in dit artikel na te gaan, welke beteke
nis aan het sparen toekomt in een economische samenleving, zoals 
wij die thans kennen. Aangezien onze samenleving nogal gecompli
ceerd van aard is verdient het aanbeveling, het onderzoek eerst te 
richten op een volkshuishouding, welke een geringer aantal com
plicaties vertoont, om dan vervolgens de vereenvoudigingen stap 

'voor stap te laten :vallen ten einde ten slotte tot verantwoorde ? 

conclusies te geraken met betrekking tot onze huidige volkshuis
houding. Zonder vooruit te lopen op de conclusies, welke in het 
navolgende zullen worden bereikt, moge echter reeds thans worden 
opgemerkt, dat het niet de tendentie van dit opstel is, een concreet 
advies te geven voor bv. de huidige situatie in ons land, doch 
dat slechts de bedoeling voorzit, de fundamentele relaties bloot te 

. leggen, zodat de lezer de toepassing in iedere concrete situatie 
zelfstandig kan en moet maken. . 

Wij beginnen dan met na te gaan, welke betekenis aan het 
sparen. moet worden toegekend in een hoog ontwikkelde volks
huishouding, bv. zoals de Nederlandse thans is. Hierin wordt dus· 
.het zeer intensieve ruilverkeer, gevolg van een ver doorgevoerde 
arbeidsverdeling, met behulp van het geld uitgeoefend. We nemen 
echter aan, dat de Overheid in deze samenleving niet rechtstreeks 
ingrijpt in het economisch leven, zodat er bv. geen stelsels van 
vergunningen en toewij zingen, prij s- en loonbeheersing, enz. wor
den toegepast. Het is dus een zg. vrije verkeershuishouding, welke 
van geld gebruik maakt. Verder nemen we aan, dat de Overheids
huishouding van periOde tot periode een in evenwicht zijnde ka&
positie heeft; dus geen tekorten; zoals thans in werkelijkheid het 
geval is in Nederland, noch overschotten. Tenslotte nemen we aan, 
dat deze aldus vereenvoudigde volkshuishouding geen verkeer met 
het buitenland kent; het is een zg. gesloten volkshuishouding, 
waarin zich dus geen betalingsbalans-problemen voordoen. 
A. S. XXI-l 1 
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2. In onze aldus vereenvoudigde volkshuishouding wordt,. zoals 
opgemerkt, bij den ruil gebruik gemaakt van geld. Dit is een be
langrijk gezichtspunt. In een geldloze maatschappij zal men zijn' 
goederen (waaronder tevens diensten zoals het verrichten van 
arbeid zijn begrepen) alleen maar kunnen afzetten, als men bereid 
is gelijktijdig andere goederen in ruil te verkrijgen, resp. crediet 
te verlenen. In een geldgebruikende maatschappij is dat anders; 
daar wordt de goederenruil als het ware in twee helften geknipt, 
nI. een verkoop van goederen tegen geld en een aankoop van goe
deren met geld. De ene transactie tot goederenruil wordt dus door 
het geldgebruik verdeeld in twee volkomen zelfstandige trans
acties. Dit heeft allerlei belangrijke consequenties, en op één hier
van wil ik in het bij zonder de aandacht vestigen. 

Door het geldgebruik wordt het mogelijk, goederen te verkopen 
zonder dat tegelijkertijd goederen worden gekocht. De verkoper 
houdt dan de geldopbrengst vast, hij pot deze op. Indien dit op 
grote schaal gebeurt, en gedurende geruimen tij d, gaat de volks
huishouding storingsverschijnselen vertonen, welke men meestal 
aanduidt als "depressie", of ook wel als "overproductie", "onder
consumptie", of als "tekortschietende vraag". Het is duidelijk, 
dat een zo gecompliceerd mechanisme als de huidige samenleving 

.. met haar ver doorgevoerde arbeidsverdeling nu eenmaal is, in 
zeer belangrijke mate wordt ontwricht, wanneer de koopkracht, 
het' geld, niet meer doorstroomt maar wordt opgepot. Het spreekt 
vanzelf, dat een dergelijke gang van zaken in de volkshuishouding 
gepaard gaat met inkrimping van de economische activiteit, het 
euvel der werkloosheid gaat zich voordoen, en als regel treden 
tevens prij sdalingen op. Ik zal in het vervolg een zodanige situatie 
aanduiden met een woord, dat vrij algemeen bekend is en vrijwel 
den beschreven gang van zaken dekt, nI. als "deflatieprooes". 

Door het gebruik van geld in het ruilverkeer is het echter 
ook mogelijk, dat· het tegengestelde gebeurt, nl. dat men goederen 
koopt zonder dat gelijktijdig een verkoop plaats vindt. Dit is mo

. gelijk doordat de koper put uit bestaande geldvoorraden, of door
dat hij de middelen door geldschepping verkrijgt (i. c. bank-
crediet). Een zodanige gang van zaken betekent niet anders, dan 
dat de totale vraag naar goederen en diensten stijgt boven het 

'tevoren bereikte niveau. Boven en behalve de koopkracht, die in 
het normale ruilproces uit den verkoop van goederen is verkregen, 
komt nu een extra bedrag aan geld, dat men eveneens ter markt 
brengt en waarvoor men goederen koopt. Een zodanige gang van 
zaken werkt eveneens storend in op de volkshuishouding, maar 
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nu in tegengestelden zin als in de vorige alinea werd aangegeven. 
Nu vertoont het ecomonisch leven een expansie-proces, dat men 
meestal aanduidt met den naam van hausse, wanneer het ver
schijnsel op grote schaal en langdurig zich voordoet. Het hausse 
proces kenmerkt zich door een toenemende werkgelegenheid, en 
als regel eveneens door prijsstijging. Een dergelijke gang van zaken 
kan worden aangeduid als ,.infTlLtieprooos". 

3. Na deze inleidende opmerkingen komen we nu tot ons eigen
lij'ke vraagstuk: welke is de betekenis van het sparen in deze ver
eenvoudigde volkshuishouding? 

Onder sparen dient te worden verstaan het niet besteden van 
inkomen' voor de consumptie. Wanneer de bevolking in een be
paalde periode, bv. een jaar, van plan is, meer te sparen dan in 
het voorgaande jaar betekent dit dus, dat zij zich voorneemt, minder 
te consumeren dan in het voorgaande jaar. Dit houdt dus in, dat 
de effectieve vràag naar goederen en diensten, wat het onderdeel 
vraag naar consumptiegoederen betreft, volgens de plannen der 
spaarders zal verminderen ten opzichte van de voorgaande periode. 

Nu bestaat de effectieve vraag binnen de volkshuishouding 
uiteraard niet alleen uit de vraag naar consumptie-goederen. Er 
wordt door ondernemers ook nog vraag naar goederen en diensten 
uitgeoefend 'voor de vorming van kapitaalgoederen (fabrieken, 
mR!!hines, 'voorraden, enz.). Deze laatste, de investeringsvraag, 
vormt tezamen met de consumptieve vraag de totale effectieve 
Vraag naar goederen en diensten. 

Het zal duidelijk zijn, dat in onze volkshuishouding de waarde 
van de totale effectieve vraag tevens gelijk is aan de waarde van 
de productie in een bepaalde periode. Iets is immers nooit meer 
waard, dan waarvoor het kopers kan vinden. De waarde van de 
productie aan consumptie- en investeringsgoederen in een bepaald 
jaar is dus gelijk aan de effectieve vraag naar deze goederen in 
dat jaar. 

Maar nu is die waarde van de totale jaarlijkse productie ook 
nog aan iets anders gelijk. Wanneer door samenwerking van 
arbeiders, grond, kapitaalgoederen en ondernemers bepaalde pro
ducten worden voortgebracht, dan ontvangen deze samenwerkende 
productiefactoren ieder hun beloning uit de opbrengst van het 
voortgebrachte product. Het kan niet anders, of de som van die 
beloningen is gelijk aan de waarde, aan de opbrengst van het 
gemeenschappelijk voortgebrachte artikel. Voor onze volkshuis
houding in haar geheel betekent dit, dat de waarde van de pro-
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«tuetie, dus van de som. van voortgebrachte consumptie- en inves
,teringsgoederen,gelijk is aan het totale, het nationale inkomen 
in een bepaalde periode. 

: 4. Het verdient aanbeveling, de conclusie uit, de voorgaande 
alinea nogmaals weer te geven, maar nu niet in woorden maar 
in symbolen. Niemand late zich hierdoor afschrikken: het is een 
eenvoudig hulpmiddel, dat bij het bereiken van verdere resultaten 
grote diensten kan bewij zen. 

Noem in een bepaalde periode, bv. een jaar: 
Y = nationale inkomen, 
I = waarde der investeringsproductie, 

" C = waarde der productie aan consumptiegoederen, 
S = besparingen. 

Dan is zoals uit het ,voorgaande blijkt: 
Y = I + C. (1) 

Maar ook, daar het inkomen slechts voor twee doeleinden kan 
worden aangewend, nI. voor consumptie of voor besparingen, is 

y = C + S. (2) 
Uit (1) en (2) volgt zonder meer: 

I + C = C + Sof: 
I = S. (3) 

We komen hier dus tot de op het eerste gezicht enigszins merk
waardige conclusie, dat de investeringen in een bepaalde perf,ode 
'lJ/,tijà gelijk zijn aan de besparingen. 

Deze conclusie is merkwaardig, omdat de beslissingen om te 
investeren en om te besparen als regel niet door dezelfde personen 
worden genomen. Dat is juist een van de eigenaardigheden van 
een geldgebruikende maatschappij. De een verkoopt zijn goederen 
en diensten, maar spaart een deel van het provenu; de ander koopt 
goederen en diensten (i. c. investeringsgoederen), maar is in den 
omvang van dezen koop niet gebonden aan den omvang van zijn 
eigen voorgaande verkopen, noch aan den omvang van de bespa
ringen, welke eerstgenoemde hem uitleent. Hij kan volkomen zelf
standig te werk gaan en voor zijn aankopen bv. putten uit zijn 
eigen vroeger gevormden geldvoorraad, of uitbankcrediet, d. w. z. 
geldschepping. De kans is dus groot, dat de plannen, der spaarders 
volstrekt niet overeenkomen met de plannen der investerende 
ondernemers. Niettemin werken er krachten in het economisch 
leven, welke de g'elijkheid tussen sparen en investeren toch tot 
stand brengen. Welke deze krachten zijn dient nu te worden onder
zocht. 

, ( 
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5. Stel dat de consumenten zich voornemen in een bepaalde 
periode meer dan tot dusver te gaan sparen. Zal dit voornemen 
nu ook betekenen, dat de volkshuishouding in haar geheel meer 
spaart? Dit kan alleen het geval zijn, indien de ondernemers gelijk-' 
tijdig en in dezelfde mate het plan opvatten, meer te gaan inv~ 
teren, omdat zoals onder 4 is betoogd, per saldo de besparingen 
gelijk moeten zijn aan de investeringen. 

De vraag rijst nu, of die tendentie tot toenemende besparingen 
soms ook automatisch een tendentie tot toenemende investeringen 
in het leven zal roepen. Zoals zal blijken is dit niet het geval, doch' 
zal juist het tegengestelde zich voordoen. 

Immers, wel zal de toeneming der besparingen een tendentiè 
tot rentedaling in het leven roepen, maar op grond van feitelijke 
onderzoekingen, gesteund door overwegingen van theoretischen 
aard, waarop ik te dezer plaatse verder niet inga, staat' het vast, 
dat de investeringen vrijwel niet reageren op veranderingen in den' 
rentestand. Wel reageren de investeringen op veranderingen in de 
winstverwachtingen in het algemeen, maar deze worden voor
namelijk veroorzaakt door wijzigingen in de afzetmogelijkheden,: 
i. c. in de consumptieve vraag. Aangezien deze juist vermindert, 
omdat de totale besparingen de tendentie hebben, toe te nemen~ 
is er geen enkele reden, aan te nemen, dat de investeringen een 
uitbreiding zullen ondergaan. In het gunstigste geval blijven zij 
in de betrokken periode gelijk aan die van de voorgaande periode 
(afgezien van "gedwongen investeringen" door middel van onver
kochte voorraden). 

Dit betekent, dat de totale effectieve vraag door de toenemende 
spaarneiging der bevolking een vermindering ondergaat. Daling 
van de effectieve vraag wil echter niet anders zeggen, dan dat 
het nationale inkomen daalt, zo~ls onder 3 werd aangegeven. Door 
dit dalende inkomen worden de spaarplannen geen werkelij'kheid;· 
wel misschien van bepaalde individuën, maar niet van de bevol.: 
king in haar geheel. Met name de ondernemers lijden verliezen 

, door prijsdaling wegens de gedaalde afzetmogelijkheden, en door 
de verminderde vraag wordt de productie ingekrompen, waardoor 
ook arbeiders werkloos worden. Wat de ene bevolkingsgroep extra 
spaart gaat door verliezen bij andere bevo1kin~groepen weer ver
loren. Er treedt met andere woorden een contractie-proces in, dat 
zich waarschijnlijk in een volgende periode versterkt zal voort
zetten, omdat nu ook door de ondernemers, wegens de verdere 
verwachte verliezen, minder zal worden geïnvesteerd. De effec
tieve.. vraag, en daardoor tevens het nationale inkomen en 
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~e werkgelegenheid, zullen een voortgaande daling ondergaan. 
We hebben hier dus het gevàl dat onder 2 als deflatieproèes 

werd gekarakteriseerd, waarbij oppotting van geld plaats vindt, 
omdat de toegenomen besparingen der consumenten (= daling van 
de. consumptieve vraag) niet worden gecompenseerd door toege
nomen goederenaankopen (= investeringen) der ondernemers. 

6. Het iS wellicht nuttig, nu onze aandacht meer speciaal te 
richten op het andere bestanddeel der effectieve vraag, nl. de in
vesteringsvraag. Zoals we zagen beïnvloeden de besparingen' in 
eerster instantie alleen de consumptieve vraag, en alleen op in
directe wijze de investeringsvraag en dan nog in dien zin, dat toe
nemende besparingen de tendentie hebben, in volgende perioden 
de investeringsvraag te doen afnemen. 

Stel, de ondernemers vergroten in een bepaalde periode van 
bv. een jaar hun investeringen. De consumenten waren niet van 
plan, meer te gaan sparen. Dan betekent dit, zoals gemakkelijk 
valt in te zien, in totaal een uitbreiding van de effectieve vraag, 
en dus een stij ging van het nationaal inkomen, als regel gepaard 
gaande met prijsstijgingen. Ook nu weer moet de gelijkheid tussen 
sparen en investeren tot stand komen. Dit gebeurt ook, en wel 

. via een tegengesteld proces als onder 5 werd beschreven. Door de 
extra vraag treedt prijsstijging op, waardoor de ondernemers 
grotere winsten maken, welke bij hen als besparingen neerslaan 
(ook hier zien wij af van een eventueelonbedoelden en onver
wachten "uitverkoop" van voorraden, d. w. z. van vermindering 
der investeringen). 

De consument spaart niet, omdat de goederen zo duur worden; 
spaart misschien zelfs minder dan tevoren, maar de volkshuis
houding in haar geheel spaart wel, hetgeen tot uiting komt in 
een zich vergrotend productie-apparaat. Een zodanige situatie, 
welke de tendentie heeft zich in volgende perioden versterkt voort 
te zetten vanwege de toenemende winstverwachtingen der onder
nemers, is voor den consument en voor den individuelen spaarder 
allerminst aangenaam en voordelig, maar de volkshuishouding in 
haar geheel vaart er wel bij, gezien van materieel gezichtspunt uit. 

Hier is nu een geval, dat onder 2 als inflatieproces werd aan
geduid, omdat de toegenomen investeringsvraag der ondernemers 
niet wordt gecompenseerd door toegenomen besparingen (ge
ringere consumptieve vraag) der consumenten. 

Misschien vraagt men zich af, hoe of het mogelijk is, dat de 
ondernemers meer' investeren dan de consumenten sparen. Het 

1 
1 
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antwoord op deze vraag mQet worden gezocht in de eigenaardig
heden van een geldgebruikende maatschappij. Zij behoeven niet 
te wachten, totdat een spaarder hun zijn nieuwe besparingen toe
vertrouwt, doch zij kunnen door middel van ban'kcrediet (= geld
schepping) of door het putten uit reeds bestaande geldvoorraden, 
in hun financieringsbehoeften voorzien. 

7. De betekenis van het sparen in onze vereenvoudigq.e volks
huishouding is door dit alles wel duidelijk geworden. 

Sparen wil niet anders zeggen dan het teweeg brengen vam. 
deflatoire krachtJ,en tegenover inflatoire krachten, welke van de 
investeringsvraag uitgaan. 

De sterkteverhouding dezer twee krachten bepaalt in feite Qf 
de volkshuishouding een expansie-proces (inflatie) of een con
tractie-pr<?ces (deflatie) zal doormaken, dan wel in evenwicht ver
keert. 

8. Men zal zich herinneren, dat in het voorgaande van enkele 
veronderstellingen werd uitgegaan ten aanzien van de volkshuis
houding. Deze waren niet van dien aard, dat het verkregen resul
taat geen enkele relatie meer heeft met de huidige werkelijkheid, 
maar wel, dat bepaalde complicaties werden vermeden, waardoor 
de redenering slechts nodeloos ingewikkeld zou worden. Hierdoor 
was het mogelijk de fundamentele betekenis van het sparen in 
het licht te stellen. Thans is het mogelijk enkele van de onder 1 ge
maakte veronderstellingen te laten vallen. 

We beginnen met de overheidshuishouding en nemen aan, dat 
deze - in overeenstemming met de practijk in Nederland gedu
rende reeds een lange reeks van jaren-van jaar tot jaar aanzien
lijke tekorten in haar kaspositie vertoont. Met tekorten in de kas
positie wordt dit bedoeld, dat de Overheid voor haar uitgaven 
niet voldoende middelen in den vorm van belastingheffing of 
leningen aan het publiek kan onttrekken. 

Een zodanige stand van zaken betekent niet, dat de door de 
volksvertegenwoordiging goedgekeurde uitgaven nu niet of slechts 
ten dele kunnen plaats vinden. Het betekent alleen, dat de Over
heid voor het verkrijgen van de benodigde gelden gaat putten uit 
een andere bron, nl. die der geldschepping. In feite vindt deze 
geldschepping aldus plaats, dat de Overheid door middel van het 
plaatsen van schatkistpapier gelden opneemt bij de Nederlandse 
Bank en bij andere banken. 

Wanneer de Overheid door middel van geldschepping haar uit-
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gaven verricht, oefent zij in wezen koopkrachtige vraag uit naar 
goederen en diensten, zonder dat hier een contra-prestatie tegèn
over staat. Hier doet zich het onder 2 vermelde geval voor van een 
koop zonder dat gelijktijdig een verkoop plaats vindt. Zoals men 
zich herinnert is dit een van de eigenaardigheden van de geld
huishouding, dat zoiets mogelijk is. Het zal tevens duidelijk zijn, , 
dat de Overheid dusdoende een inflatieproces in gang zet. 

Het beroep van de Nederlap.dse Regering na den oorlog om te 
sparen wordt nu wel duidelijk. Sparen wil immers niets anders 
zeggen, dan deflatoire krachten in het leven roepen, en deze defla
toire krachten konden dan een ~enwicht vormen voor de infla
toire krachten, welke in onze volkshuishouding bestonden. Het is 
hier niet de plaats, in een beoordeling te treden van de uitgaven
politiek der Nederlandse kabinetten sedert de bevrij ding. Maar 
gezien de feitelijke situatie is deze officiële oproep tot. sparen 
alleszins begrijpelijk. Men bedenke overigens, dat het niet alleen 
de overheidshuishouding was,' waarvan de ~nflatoire krachten' uit
gingen; de enorme herstelvraag van particuliere- en bedrijfs
huishoudingen werkte in dezelfde richting. 

Het is niet nodig, de nadelen, welke met name bepaalde groepen 
der beVOlking van een sterke inflatie ondervinden, breedvoerig 
te schetsen. Men kent ze voldoende uit den gang van zaken in ons 
land in de laatste jaren. Beter is het, thans de veronderstelling 
van een gesloten huishouding te laten vallen, en na te gaan, welke 
betekenis het sparen heeft voor de betalingsbalans. c 

9. Onder de betalingsbalans van een land verstaat men het 
totaal van de ontvangsten en uitgaven, welke uit het verkeer met 
het buitenland in een bepaalde periode voortvloeien. Het is niet 
mijn bedoeling, uitvoerig de betalingsbalansvraagstukken te behan
delen, en ik zal mij dus bepalen tot drie belangrijke posten: de ont
vangsten uit goederenexport, de uitgaven voor goederenimport en 
de ontvangsten uit buitenlandse credietverleningen. Eenvoudigheids
halve nemen wij dus aan, dat de betalingsbalàns slechts deze drie 

" posten omvat. Voorts veronderstellen we, dat vaste wisselkoersen 
worden gehandhaafd. 

Nu kan een land natuurlijk niet meer van het buitenland kopen, 
dan het zelf aan het buitenland levert, tenzij het buitenland bereid 
is voor het meerdere crediet te verlenen. Het is voldoende bekend, 
dat Nederland in de jaren sèdert de bevrijding zeer omvangrijke 
buitenlandse credieten heeft opgenomen. Het loont echter wel de 
moeite na te gaan, waarom deze credietbehoefte ontstond en waar-

I 
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uit, de bereidheid voortvloeide, buitenlandse credieten op te nemen. 
Zoals men zich zal herinneren is het in een gesloten volkshuis

houding zo, dat de waarde van de nationale productie aan con
sumptie- en investeringsgoederen gelijk is aan de effectieve vraag 
naar consumptie- en investerÎngsgoederen in een bepaalde periode 
"(zie onder 3). Het binnenlands verbruik van deze goederen is dus 
gelijk aan de binnenlandse productie, omdat de effectieve vraag zich 
nergens anders op kan richten, met name niet op buitenlandse 
goederen. 

In een volkshuishouding, die verkeer met het buitenland kent, 
behoeft dit echter niet zo te zijn. Daar kan het binnenlands ver
bruik aan consumptie- en investeringsgoederen groter zijn dan 
de waarde der binnenlandse productie, wanneer nI. het buitenland 
bereid is het invoersaldo te dekken met behulp van credieten. 

Nu ZJlI het binnerilands verbruik in een bepaalde periode groter 
zijn dan de binnenlandse productie, wanneer de effectieve vraag 
groter is dan overeenkomt met de koopkracht, welke voortvloeit 
uit den verkoop der voortgebrachte investerings- en consumptie
goederen. Herhaaldelijk is een dergelijke situatie al onder het oog 
gezien. Zij deed zich telkens voor, wanneer de door de ondernemers 
verrichte investeringen groter waren dan. de door de consumenten 
vrijwillig en' bedoeld tot stand gebrachte besparingen. Zij deed 
zich eveneens voor, wanneer het overheidstekort in onvoldoende 
mate door de vrijwillige besparingen der consumenten werd ge
compenseerd. Kortom, een betalingsbalanstekort vloeit voort uit 
netto geldschepping en putten uit bestaande kasvoorraden, het is niet 
anders dan een symptoom van een inflatie-prooos, zoals dat in het 
voorgaande is omschreven, en een voortdurend betalingsbalans
tekort duidt op voortdurende inflatoire tendenties. 

De betekenis van het sparen in een zodanige situatie is evident. 
Door te sparen wordt immers compensatie geboden voor inflatoire 
krachten. De aandrang om te sparen in de na-oorlogse situatie 
verkrijgt in dit verband dus nog een andere betekenis. Niet alleen 
is zij van betekenis voor de binnenlandse prijssituatie, maar ook 
en vooral voor de betalingsbalanspositie. 

In feite heeft de Nederlandse Regering op het terrein van het 
internationale betalingsverkeer op diepgaande wijze ingegrepen. 
Door een uitgewerkt stelsel van deviezenbesluiten heeft zij het 
,betalingsverkeer met het buitenland gebonden, en was zij in staat, 
vraag naar buitenlandse betaalmiddelen (d. w. z. voornamelijk 
vraag naar buitenlandse goederen) af te kappen, en het invoer
overschot met de verlening van buitenlandse credieten en de 
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liquidatie van buitenlands bezit gelijken tred te doen houden. Maar 
wanneer er een grote onbevredigde koopkrachtige vraag blijft 
bestaan, is het gevaar van ontduiking altijd bijzonder groot. Ver
groting van de binnenlandse vrijwillige besparingen betekent dan 
ook in wezen een belangrijke steun voor de deviezenautoriteiten. 

10. Wij hebben in het voorafgaande gezien, waarin de wezen
lijke betekenis van de besparingen voor het economisch leven be
staat, en hebben dit toegepast op de na-oorlogse situatie. De tijden 
kunnen echter veranderen, en daarom is het goed, deze betekenis 
van het sparen voortdurend goed voor ogen te houden. 

Men zij zich voortdurend bewust, dat sparen niet anders wil 
zeggen dan het te voorschijn roepen van een deflatoir effect. Nu 
kunnen er zich in de volkshuishouding dermate grote inflatoire 
krachten voordoen, dat het noodzakelijk is het sparen zoveel mo
gelijk te bevorderen, ten einde voldoende tegenwicht te kunnen 
bieden. Maar er kunnen zich ook omstandigheden voordoen, zoals 
in de jaren dertig, wanneer deflatoire krachten de overhand heb
ben, en dan is sparen funest voor nationaal inkomen en werk
gelegenheid, omdat het de inkrimping der economische activiteit. 
nog versterkt. 

Daarom hantere men de propaganda voor het sparen met voor
zichtigheid, en stemme haar af op de actuele situatie. 

Het is begrijpelijk, dat zulk een bewegelijke houding ten 
aanzien van een zo belangrijk probleem bij de grote massa der 
bevolking aanzienlijke weerstanden zal wekken. De verantwoor
delijkheid van allen, die in het maatschappelijk en economisch 
leven tot leiding geven zijn geroepen, is dan ook uitzonderlijk 
groot. Men doordringe alle leden van de bevolking van den eis, 
dat zij zich het lot van hun naasten aantrekken en zich als goede 
leden van de samenleving gedragen. Dit houdt in, dat zij in een 
inflatie-periode hun kooplust bedwingen, derhalve offers brengen, 
aangezien het geenszins uitgesloten is, dat bij latere noodzakelijke 
aanschaffing iets hogere prij zen zullen moeten worden betaald. 
Deze offers, welke zeer reëel kunnen zijn, ook al worden zij ge
ringer wanneer iedereen deze gedragslijn volgt, zijn zinvol, omdat 
anders de volle last van de prijsstijging wordt afgewenteld op 
pensioentrekkers en andere genieters van vaste inkomens. Maar 
deze eis houdt tevens in, dat men in depressietijden zijn spaar
zaamheid bedwingt en meet dan tot dusverre gaat uitgeven. Oo'k 
hier worden offers gevergd, omdat door het uitstellen van aan
kopen wellicht tegen lagere prijzen kan worden ingekocht. Ook 

D 

d 
l( 
g 



DE BETEKENIS VAN HET SPAREN VOOR HET ECONOMISCH LEVEN 11 

deze offers zijn echter zinvol, omdat anders het leger van werk
lozen, dat bij inkrimpende economische activiteit ontstaat, het 
gelag zal moeten betalen. 

Men make zich geen illusies omtrent de gevolgen, wanneer de 
bevolking niet wenst te voldoen aan dezen elementairen eis van 
naastenliefde en goeden burgerzin. Het wil mij voorkomen, dat 
noch een omvangrijk inflatieproces noch een ingrijpend deflatie
proces politiek meer wordt aanvaard. Het gevolg zal dan ook zijn, 
dat wanneer de leden der samenleving ieder voor zich slechts het 
naakte eigen belang wensen na te streven, een voortgaand en voort
durend overheidsingrijpen een zeer reële en gevaarlijke bedreiging 
vormt. 

* 



BIOSCOOP- EN FILMTOEZICHT 
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DR J. W. NOTEBOOM 

De wetgevende arbeid met betrekking tot het overheidstoezicht 
op bioscoop en film is hier te lande niet een zeer voorspoedige 
geweest. Tweemaal moest vóór het totstandkomen van de huidige 
Bioscoopwet een wetsontwerp worden ingediend, niettegenstaande 
het feit, dat een zorgvuldig advies van een staatscommissie aan 
de indiening van het eerste ontwerp was voorafgegaan. En het 
tweede ontwerp bereikte het Staatsblad niet dan nadat de tekst 
door tal van nota's van wijziging en amendementen vrij belangrijk 
was gewijzigd. 

Ook de herzieningsarbeid vordert traag. Het wetsontwerp van 
1940, dat in het voorjaar van dat jaar door mij in dit tijdschrift 
werd besproken, bleef als gevolg van den oorlog liggen. Het werd 
in 1948 vervangen door een nieuw ontwerp. En ook dit ontwerp 
werd, vooral onder den invloed van de niet malse critiek van de 
Tweede Kamer, teruggenomen en vervangen door een nieuw voor
stel, dat wat breder is van opzet, maar dat, wat de hoofdzaak aan
gaat, het voetspoor van de beide voorafgaande ontwerpen volgt. 

Van deze drie herzieningsontwerpen is - hoezeer ze in omvang 
en details ook uiteenlopen - de gemeenschappelijke strekking, 
naast de eigenlijke bioscoopzaal ook de filmvertoning buiten de 
bioscoopzaal in het overheidstoezicht te betrekken. Deze brede 

. strekking is zo zeer de quintessens van het thans aanhangige ont
werp, dat de Regering zelfs voorstelt den titel van de Bioscoopwet 
te wijzigen in "Film- en Bioscoopwet". En ook de considerans moet 
van dezen gewijzigden opzet getuigen door als motief van den 
wetgever niet meer (zoals tot dusver) te noemen bestrijding van 

. de zedelijke en maatschappelijke gevaren van de bioscoop, maar 
door als zijn oogmerk aan te duiden het 'geven van nieuwe voor
schriften in het belang van de veiligheid, gezondheid, openbare 
orde en zedelijkheid betreffende het vertonen van films en het 
houden van bioscopen. 

* * * 
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Er zijn blijkens verschillende uitlatingen in het Voorlopig Ver~ 
slag der Tweede Kamer en in de pers sommigen, . die in de strek~ 
king van dit wetsontwerp zien een omschakeling van het overheid~ 
toezicht ten aanzien van film en bioscoop van negatief naar posi~ 
tief, en wel in dien zin dat - wordt dit ontwerp wet - de 
Overheid de eerste stap zou doen in de richtiI~g van het aanvaarden 
van de verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van hetgeén 
aan het publiek op filmgebied zal worden voorgezet., 

Deze opvatting (ik kom daarop nog terug) is slechts zeer ten 
dele juist. Maar ik erken dat de nieuwe voorschriften, ten spijt van 
den vrij onschuldig klinkenden nieuwen considerans, een fundamen
tele wij ziging in het systeem van de Bioscoopwet zullen brengen. 

Dat systeem is vrij siInpel. Het komt hierop neer, dat de Bio~ 
coopwet in hoofdzaak tweeërlei verbiedt, nl. het exploiteren van 
een bioscoop zonder vergunning van b. en w. en het in het open
baar vertonen van een daartoe niet toegelaten film. 

Het eerste verbod betreft dus uitsluitend het bioscoopbedrijf, 
het richt zich tot hen, die - om in qe woorden van de wet te 
spreken - ondernemen het geven in het openbaar van bioscoop
voorstellingen. Wie dit verbod overtreedt, is strafbaar. 

Het tweede verbod betreft niet uitsluitend het bioscoopbedrijf, 
doch ook den niet-bioscoophouder, die in het openbaar een film 
vertoont. Alleen bestaat bij de handhaving van dit verbod verschil. 
De bioscoopexploitant, die in het bezit is van een vergunning, 
loopt bij het in het openbaar vertonen van een niet toegelaten 
film groot gevaar dat hij zijn vergunning verspeelt en voorlopig 
van een nieuwe verstoken blijft. Geen bioscoophouder zal het 
daarop laten aankomen. Maar een niet-vergunninghouder, die 
zonder eell bedrijf te beginnen hetzelfde doet, gaat vrij uit. Zijn 
vergunning kan niet worden ingetrokken, want hij heeft er geen. 
En ook stelt de Bioscoopwet geen straf op overtreding van dit 
verbod. 

F(Yf'rMellaat de oI1twerpwet het wettelijk systeem onaangetast. 
Want ook wanneer dit ontwerp wet wordt, blijvell naast elkander 
in de wet gehandhaafd een overheidstoezicht door middel van een 
vergunningsstelsel en een door middel van (aan de vertoning ~ 

voorafgaande) keuring van films. 
Maar materieel gaat de nieuwe wet wel heel wat verder dan 

de oude, 'en wel door een niet onaanzienlijke uitbreiding van het 
object van het toezicht alsmede door vermeerdering van de mid&e
Zen om de naleving van de wet te verzekeren. 

Betreffende. deze uitbreiding der sanctiën kan ik kort zijn. Het 
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vertonen van een niet toegelaten film zal - wordt het wetsontwerp vc 
wet - strofboor zijn. In de bestaande Bioscoopwet zou deze straf- fil 
baarstelling een nuttige aanvulling van een leemte zijn. Maar de to 
noodzakelijkheid van de~e aanvulling is bij aanvaarding 'van de gE 
voorgestelde uitbreiding van het overheidstoezicht heel wat min- v( 
der klemmend. Want het vergunningsstelsel blijft niet tot het fil 
bioscoopbedrijf beperkt. En dus zal door intrekking of schorsing dE 
van een vergunning op veel meer uitgebreide schaal dan bij . he- A: 
houd van het stelsel van de huidige wet tegen overtreding van de 10: 
verbodsbepalingen kunnen worden gewaakt. k{ 

Voorts maakt de Regering van deze gelegenheid gebruik, het m 
vertoningsverbod voor ongekeurde films uit te breiden met een bi. 
(door straf gesanctionneerd) verbod, kinderen beneden den ver- V2 

eisten leeftijd bij de vertoning van een film toe te laten. Of die te! 
uitbreiding veel baat zal geven valt te bezien, aangezien dit V2 

euvel tot dusver door het veel krachtiger middel van intrekking bt 
van een vergunning niet kon worden onderdrukt. Verder zal ook 
strafbaar zijn overtreding van het door den burgemeester uit te st 
vaardigen verbod, in het belang van· de handhaving der open- co 
bare orde, in gevallen van dwingende noodzaak van tijdelijken en ge 
plaatselijken aard, een toegelaten film te vertonen - een verbod, m 
dat in gewij zigden vorm uit de huidige Bioscoopwet wordt overge- to 
nomen. En datzelfde geldt ook voor het door het ontwerp ge- ge 
introduceerde verbod van den minister (van Binnenlandse Zaken), re 
in bepaalde omstandigheden (b.v. bij nationalen rouw of politieke sI< 
spanning) de vertoning van films, uitgezonderd de eventueel door v~ 

den minister bepaaldelijk aangewezen films, voor een d~or hem t()i 
te bepalen tijdsduur te verbieden. Tenslotte worden nog enkele be 
andere bepalingen van minder belang strafrechtelijk gesanction- ka 
neerd, zodat de strafrechter door de totstandkoming van de nieuwe bi) 
wet een arbeidsveld zal hebben, dat de wetgever hem in de huidige 
wet op dit terrein juist zeer zorgvuldig onthoudt. Of dit winst zal 0\1 

betekenen, mag worden betwijfeld. Wel ben ik geneigd als winst ' ne 
te zien de wettelijke mogelijkheid van revisie van een besluit tot; goj 

toelating van een film op grond van nieuwe feiten of omstandig- t E~ 
heden: een mogelijkheid, die ook thans reeds in het Bioscoopbesluit ~ to: 
wordt gevonden, maar meer beperkt en juridisch aanvechtbaar,: w: 
omdat de betreffende bepaling geen steun vindt in de wet. 

* * * 
Van veel meer belang dan de nadere sancties van het overheids- . 

toezicht is echter de uitbreiding, welke het ontwerp geeft aan het ; 
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voorwerp van dat toezicht. Zowel het vergunningsstelsel als de 
filmkeuring (welke tot dusver alleen voor in het openbaar te ver
tonen films gold) zullen zich voortaan ook uitstrekken tot besloten 
gezelschappen van meer dan vijf en twintig personen. Het motief 
voor deze wijziging ligt vooral in het opkomen van de z.g. smal
film, die naast de Z.g. normaalfilm sinds de tOtstandkoming van 
de Bioscoopweteen belangrijke plaats heeft weten te veroveren. 
Aangezien de normaalfilm nagenoeg uitsluitend in bioscoop
lokaliteiten wordt vertoond (althans ten tijde van het totstand
komen van de Bioscoopwet) kon destijds de wetgever volstaan 
met het in het leven roepen van een preventief toezicht op het 
bioscoopbedrijf en de openbare vertoningen. Maar de grote vlucht 
van de smalfilm geeft de Regering aanleiding haar toezicht ook 
te gaan uitstrekken naar de plaatsen, waar filmvertoningen 
van welken aard ook worden gehouden. Zulks met het oog op 
brandgevaar, zomede in het belang van zedelijkheid en gezondheid. 

Zonder twijfel zal dit preventief toezicht op besloten filmvoor
stellingen voor velen een steen des aanstoots zij n. De staats
commisSie-SASSEN heeft dit blijkbaar gevoeld. Zij heeft althans 
getracht dezen klip te omzeilen door het preventief toezicht for
meel te beperken tot de openbare filmvoorstellingen, maar dan 
toch zo, dat te zelfder tijd aan dit toezicht uitbreiding wordt ge
geven door het begrip "openbare filmvoorstelling" zodanig uit te 
rekken, dat er onder valt elke filmvertoning (dus ook die in be
sloten gezelschap), toegankelijk of bijgewoond door meer dan 
vijftig personen. Een wel heel erg kunstn;tatige constructie! Het is 
toch wel wat wonderlijk, dat een voorstelling in besloten kring, 
bezocht door negen en veertig personen, plotseling een openbaar 
karakter verkrij gt, wanneer nog een tweetal bezoekers komen 
binnenstappen! 

De Regering heeft die constructie dan ook, m. i. terecht, niet 
overgenomen. Met prijzenswaardige onbewimpeldheid heeft zij 

, nevens de openbare vertoning ook de vertoning in besloten gezel
schap binnen de sfeer van haar preventief toezicht betrokken. 
Edoch, met verlaging van het getal van de bezoekers van de ver
toningen tot vijf en twintig, zodat de greep der Overheid nog heel 
wat verder gaat dan volgens het ontwerp der staatscommissie. . 

De vraag is nu echter: is dit juist? En bij het geven van een 
antwoord op die vraag zou ik onderscheid willen maken tussen 
het filmgevaar, verband houdend met de plaats van de voorstelling 
(brandgevaar, gevaar voor de gezondheid en zedelijkheid) en het 
gevaar voor demoraliserend en invloed van de films. 
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Gewoonlijk worden door particulieren smalfilms vertoond, waar
bij het gevaar voor brand niet groter is dan dat van elke andere 
samenkomst, waarin geen films worden gedraaid. Hetzelfde geldt 
Voor de gezondheid en zedelijkheid. Een zeer klemmende reden 
voor een speciale voorziening ten aanzien van de plaatsen dezer 
voorstellingen zie ik niet. Trouwens bij gemeentelijke politie
verordening en bij bouw- en woningverordeningen worden tal van 
eisen gesteld, waaraan lokaliteiten, bestemd voor samenkomsten, 
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zowel bij bouwen inrichting als bij het gebruik in het belang van 
veiligheid, gezondheid en zedelijkheid moeten vol~oen (brand- ,~ pa 
gangen en trappen, zitplaatsen, verlichting, luchtverversing enz.). 
Bovendien houdt op de publieke samenkomsten en de openbare 
vermakelijkheden de burgemeester krachtens zijn politiebevoegd

COl 

w~ 

he' 
ba heid nog een wakend oog. Het lijkt mij wat overdreven, aan dat 

toezicht nu nog bovendien toe te voegen een speciaal preventief 
toezicht op de plaatsen, waar in besloten gezelschap films worden 
vertoond., 

Ik wil echter op gezag van de staatscommissie en de Regering 
aannemen, dat het toenemend gebruik van de smalfilm - een en- ' 
kele maal ook van een normaalfilm - door particulieren en parti- , 
culiere organisaties bij zondere gevaren oproept, vooral in kleine 
gemeenten, en dat die gevaren niet altijd afdoende worden he- ~ 
dwongen door het reeds bestaande overheidstoezicht. En dan erken : 
ik de juistheid van de oplossing, die de onhyerp-wet heeft gevonden. 
Niet het bioscoopbedrijf, zoals in de geldende wet, maar de pllwJ;s 
van de voorstelling wordt onderworpen aan het .wettelijk ver
gunningsstelsel, althans voorzover de vertoning in het· openbaar . 
of in besloten gezelschappen van meer dan vijf en twintig per- i 
sonen geschiedt. De raden van gemeenten, die niet een bijzondere' 
dispensatie van de Kroon zullen ontvangen, zullen bij verordening 
moeten bepalen ("moeten", zegt het ontwerp, in tegenstelling tot 
de huidige wet, die alleen maar bevoegd verklaart) de eisen, waar
aan die plaats moet voldoen. Die eisen mogen voor verschillende 
soorten van voorstellingen (b.v. van smalfilms) verschillend zijn. 
En b. en w. verlenen de vergunning uiteraard met inachtneming [ 
van die eisen, welke intussen door hen nader op elk geval afzon- : 

, derlijk kunnen worden toegespitst. Zo althans meen ik te begrijpen l 
~ wel wat mysterieuze passage uit de Memorie van Toelichting, 
volgens welke b. en w. het daadwerkelijk toezicht kunnen effec
tueren door de in abstracto in de verordening gestelde eisen voor 
de verschillende plaatsen te concretiseren. 

Om het systeem niet al te rigoureus te maken laat het ontwerp 
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den gemeenteraad toe bepaalde plaatsen (b.v. openbare filmver
toningen op de markt) buiten het vergunningsstelsel te houden. 
En verder wordt de bevoegdheid van b. en W., een vergunning te 
weigeren, beperkt tot het drietal gevallen, dat ook thans reeds in 
art. 3 van de Bioscoopwet wordt genoemd 1). Alleen is mij niet 
duidelijk waarom niet de wet zelf b. en w. de bevoegdheid tot wei
gering blijft opleggen in plaats van (zoals wordt voorgesteld) de 
omslachtige en uit staatsrechtelijk oogpunt al heel weinig fraaie 
constructie, dat de wet den raad woordelijk voorschrijft een be
paling van die strekking in zijn verordening op te nemen. 

Tot zover kunnen we vrede hebben met het stelsel van het ont
werp, al slaan we de noodzakelijkheid van deze uitbreiding van 
het vergunningsstelsel wat minder hoog aan dan de Regering blijk
baar doet. Maar hoe nu te denken over de eisen, welke volgens het 
ontwerp blijkbaar bij of krachtens raadsverordening kunnen wor
den verbonden aan de vergunningen, niet met het oog op de plaats 
van de vertoning zelf, maar met het oog op het vertonen van 
films en den invloed daarvan op het publiek (art. 15)? 

De toelichting zelf noemt verschillende voorbeelden van eisen, 
bijvoorbeeld strekkend om jeugdige perSonen uit bepaalde voor
stellingen te weren. Het wil mij voorkomen dat de Regering hier 
verder gaat dan met het oog op vertoningen in besloten gezelschap 
toelaatbaar moet worden geacht. Dit bezwaar doet zich ook voor 
bij de uitbreiding van de filmkeuring en klemt daar nog meer dan 
bij de vergunningseisen. Daarom wil ik hij nadere uiteenzetting 
van dit bezwaar ook de filmkeuring betrekken. 

* * * 
Laat ik evenwel ter voorkoming van misverstand al dadelijk 

opmerken, dat ik niet ontken, dat het in bepaalde omstandigheden 
plicht van de Overheid kan zijn, toe te zien op hetgeen in be
sloten gezelschappen plaats vindt, zelfs al omvatten deze minder 
dan vijf en twintig personen. De vraag is maar: welke zijn die 
omstandigheden? Misdrijf of grove verwaarlozing van plichten 
binnen den huiselijken kring leggen aan de Overheid soms den 
plicht tot ingrijpen op. Zulk ingrijpen draagt echter een repres-

1) Vergunning wordt volgens art. 3 der Bioscoopwet geweigerd, indien 
1. te duchten is, dat de aanvrager de bepalingen, bij of krachtens deze wet 
vastgesteld, niet zal nakomen; 
2. de plaats, waar de voorstellingen worden gegeven, niet voldoet aan de 
bij verordening gestelde (of, bij gebreke daarvan, door b. en w. redelijkerwijs 
te stellen) eisen van veiligheid, gezondheid en zedelijkheid; 
3. nog geen vijf jaar zijn verstreken sedert een aan de aanvrager ingevolge 
deze wet verleende vergunning is ingetrokken. 
A. S. XXI-l 2 
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sief, geen preventief karakter, althans niet preventief in den zin 
van algemene preventie. De politie of de inspectie treedt niet reeds 
bij voorbaat op tegen elk willekeurig gezin, maar pas dan, wanneer . 
misdrijf of grove verwaarlozing wordt geconstateerd of ernstig ; 
vermoeden van misdrijf of -van grove verwaarlozing (b.v. van 
minderjarige kinderen) rijst. Niet eerder. In sommige gevallen 
draagt het optreden van de Overheid, ook ten opzichte van het 
zuiver privé-terrein, een min of meer preventief karakter, b.v. 
wanneer zij voorschriften stelt en de naleving daarvan contro
leert betreffende den bouwen de inrichting van woningen. Doch 

. men lette er wel op, dat dit preventief optreden de woningen be-
treft, niet, althans niet in de eerste plaats, de bewoners. 

Wil de Overheid verder gaan en haar preventief toezicht ook 
rechtstreeks tot het doen en laten binnen de gesloten gezelschappen 

. uitstrekken, dan zal.zij dit optreden aannemelijk moeten maken 
op grond van zeer bijzondere omstandigheden van tijdelijken en 
plaatselijken aard, bijvoorbeeld oorlog, oorlogsdreiging, binnen
landse revolutie, epidemieën, gevaar voor zedelijke catastrofes e.d. 
Zulk optreden moet dus dragen het karakter van abnormaal, exor
bitant, en als zodanig ook in de wet worden aangeduid en toelaat
baar worden verklaard. Verzuimt men dit, laat de wet zulk preven
tief optreden van de Overheid als een normaal verschijnsel toe, 
dan wordt de lokomotief op een verkeerd spoor gezet en zal het 
preventief optreden van de Overheid niet halt houden bij film
misbruik in eigen kring, maar ook tal van andere belangen gaande
weg aan de sfeer van de particuliere verantwoordelijkheid ont
trekken. 

In dit opzicht gaat, naar het mij voorkomt, het aanhangige ont- ~ ; 
werp niet vrijuit. Besloten gezelschappen van meer dan vijf en 
twintig personen zullen niet alleen wat de vergaderplaats zelf be
treft, maar ook wat betreft het zuiver persoonlijk element aan i -
het preventief toezicht der Overheid kunnen worden onderworpen I 
door eisen, te verbinden aan de krachtens raadsverordening te ver- I 
lenen vergunning tot het vertonen van films, en door verplichte r 

keuring van de te vertonen films en wat daarbij behoort. En zulks 
niet als uitzondering in verband met bijzondere eisen van tijd en 
plaats maar als normale vorm van overheidsbemoeiing. 

Het wil mij voorkomen dat de mogelijkheid van overheidsbe
! moeiing hier in beginsel te ver wordt uitgebreid en niet is te aan
vaarden. Te ver; omdat deze bemoeiing de Overheid zou belasten 
met verantwoordelijkheid voor hetgeen in particJllieren kring 
plaats grijpt; een verantwoordelijkheid, welke niet de Overheid 
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maar het bestuur der vereniging, of welke andere instantie ook, 
van wie' de besloten voorstelling uitgaat, behoort te dragen. Te ver 
ook met het oog op de consequenties en de practijksbezwaren. Want 
gaat de Overheid' dezen weg op, welk terrein van het particuliere 
leven moet dan niet preventief door de Overheid worden gecon
troleerd? Mag men dan eigenlijk de ouders nog wel vrij laten bij 
hetgeen zij hun kinderen laten leren in den huiselijken kring? Mag 
de Overheid dan de opvoeding der kinderen aan de oQders over
laten, zonder hen van te voren op hun geschiktheid te hebben ge
toetst? Ik meen dat de weg, welken de wetgever hier aanwij st -
al moge de bedoeling voortreffelijk zijn - niet de juiste is. 

Ook uit praktische overwegingen is er tegen een zodanige uit-, 
breiding van het toezicht ernstig bezwaar. Dat iedere smalfilm, 
welke voor meer dan vijf en twintig personen moet worden ver
toond, eerst een toelatingsbewijs moet hebben van de Rijksfilm:' 
keuring, dreigt ten gevolge te hebben een overlading van Rijks
keuringsinstanties met - zeker voor een overwegend percentage 
- volkomen overbodig werk. Ik zie in deze uitbreiding van de 
Rijkskeuring een symptoom van een streven naar perfectionnisme 
ten. aanzien van het Rijkstoezicht, waardoor de bureaucratie (het 
belasten van ambtenaren en commissies met geheel of grotendeels 
nuttelozen arbeid) versterkt wordt ten koste van de ontplooiing 
van het ~e particuliere leven e~ met gevaar voor ontduiking 
op grote schaal tot schade van het overheidsgezag. Want het is 
onmogelijk, dat van overheidswege op enigermate afdoende wijze 
opgespoord zullen worden de vele vertoningen van onschuldige 
en gewoonlijk vrij onbeduidende smalfilms - en nog veel minder 
de enkele minder onschuldige vertoningen - voor gezelschappen 
van meer dan vijf en twintig personen. En die mogelijkheid schijnt 
nog te geringer, omdat van het publiek, in welks rechtsbewustzijn 
deze inmenging van overheidswege in het algemeen zeker gèen 
adhaesie vinden zal, weinig medewerking zal zijn te verkrijgen, 
tot schade van het gezag van de wet. 

Het bezwaar, door mij genoemd, verkrijgt nog meer relief bij 
toepassing van gemeentelijke nakeuring. Immers het instituut der 
gemeentelijke nakeuring wordt in de ontwerp-wet gehandhaafd, 
zij het ook niet, zoals thans, krachtens - ~an gemeentewege te 
stellen - vergunningsvoorwaarden, maar ingevolge een speciale, 
daartoe in het leven te roepen raadsverordening, waaraan (waar
schijnlijk voor de meerdere zekerheid van bioscoophouders en film- -
liefhebbers) de Kroon haar goedkeuring heeft te verlenen. 

Op zichzelf heb ik tegen gemeentelijke nakeuring geen bezwaar, 
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althans voorzover deze ter aanvulling strekt van de Rijkskeuring 
en niet, zoals (naar ik meen) de RK. keuring, evenals deze een 
landelijk karakter draagt 2), maar min of meer een tegemoet
koming is aan de gevoelens van de plaatselijke bevolking. Maar 
wel bestaat er m. i. overwegend bezwaar tegen, dat films, uit-

/ sluitend te vertonen in zuiver besloten gezelschappen, kans lopen, 
behalve aan de Rijkskeuring, nog bovendien aan een gemeentelijke 
nakeuring te worden onderworpen. Hierin zie ik een gevaar voor 
de vrijheden en rechten van plaatselijke minderheidsgroepen, 
die door een andersdenkende plaatselijke nakeuringscommissie, 
zelfs binnen de sfeer van hun besloten gezelschapsleven, zouden 
kunnen worden gecontroleerd en bemoeilijkt. 

* * * 
Men heeft tegen dit ontwerp als bezwaar naar voren geschoven, 

dat de nieuwe voorschriften het overheidstoezicht van negatief 
in positief zullen omzetten. Ik geloof dat dit bezwaar in zijn alge
meenheid op een misverstand berust, dat meer zijn ontstaan vindt 
in allerlei min of meer nationaal-socialistische beschouwingen in 
verband met de herziening van de Bioscoopwet dan in de concrete 
bepalingen van het ontwerp zelf. Trouwens, staatscommissie en 
Regering, zij het voor een deel op grond van praktische onmoge-· 
lijkheid van verwezenlijking, verwerpen beide de gedachte van 
volksopvoeding van overheidswege door middel van de film of door 
middel van filmtoezicht. 

Er ligt echter enige grond voor deze mening in het nieuwe voor
schrift inzake de Z.g. jeugdkeuring. Evenals in de thans geldende 
wet dragen de keuringsmaatstaven een negatief karakter. De alge
mene norm: goede zeden of openbare orde, blijft gehandhaafd. 
Het door de staatscommissie opgeworpen vraagpunt, of onder 
"zeden" ook "christelijke zeden" zijn begrepen, is geen dubium 
maar staat m. i. buiten twijfel. En ;}ret lijkt mij wenselijk dat de 
Regering dit zo nodig uitdrukkelijk doet blijken. Aan de hand van 
de norm "goede zeden of openbare orde" kan, evenals thans ge
schiedt, tot toelating van een film worden besloten, resp. voor 
personen van veertien jaar en ouder, voor personen van achttien 
jaar en ouder, en voor personen, onverschillig van welken leeftijd. 
Echter zullen de films, welke voor alle leef tij den worden toege
laten straks nog nader aan de hand van de norm "goede zeden 

2) Deze landelijke nakeuring wordt blijkbaar, voorzover nodig, nog door 
het ontwerp geiegitimeerd, nu uitdrukkelijk wordt bepaald, dat de raad de 
nakeuring kan opdragen aan een daartoe aangewezen orgaan of lichaam. 
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en openbare orde" bepaaldelijk voor kinderen beneden den leeftijd 
van veertien jaar worden toegelaten. 

Het valt niet te ontkennen dat deze bijzondere maatstaf voor 
kinderen suggereert een keuring naar de geschiktheid en inzover 
wordt hier iets geïntroduceerd, dat bij het totstandkomen van de 
Bioscoopwet uitdrukkelijk van de hand werd gewezen. 

Nu behoeft deze speciale selectie van kinderfilms in de praktijk 
nog niet te betekenen omschakeling in de richting van keuring 
naar positieve eisen van aesthetische, ethische of paedagogische 
geschiktheid. Ziet men deze bijzondere keuring in het licht van 
de toelichting van de staatscommissie, dan schijnt veeleer de be
doeling een algeheel filmverbod voor jeugdige kinderen, met uit
zondering van de voor alle leef tij den toegelaten films, die de kin
deren onder geleide van ouders enz. bijwonen en van de speciaal 
als zodanig toegelaten kinderfilms. En al bevat het ontwerp zulk 
een verbod niet, toch is de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze 
speciale jeugdkeuring er toe zal leiden, dat filmvoorstellingen, be
houdens dan in de genoemde gevallen, bij gemeentelijke verorde
ning voor kinderen beneden veertien jaar verboden worden. Dit 
zou m. i. winst betekenen, al zou een zodanige gang van zaken 
nog versterken ons bezwaar tegen uitbreiding van het overheids-. 
toezicht tot besloten gezelschappen 3). 

Dit neemt echter- niet weg, dat ook deze jeugdkeuring aan het 
overheidstoezicht een wending geeft, welke niet juist is, omdat de 
Overheid door deze keuring een verantwoordelijkheid tegenover 
de ouders aanvaardt, welke zij niet behoort te dragen en waarvan 
de consequenties ten aanzien van andere groepen noodwendig gaan 

* * * 
3) Daarbij neem ik aan, dat het eerste lid van art. 15 van het ontwerp, 

dat den gemeenteraad toelaat onder goedkeuring van de Kroon voorschriften 
te geven betreffende het vertonen van films, zich niet verzet tegen een ge
meentelijk verbod van vertoning van films voor jeugdige kinderen, voorzover 
niet bepaaldelijk voor kinderen beneden de veertien jaar toegelaten, noch 
tegen een gemeentelijk verbod van het uitvoeren van z.g. bij programma's 
in voorstellingen, waarbij kinderen toegang hebben. Op dit punt laten het 
ontwerp en de toelichting aan duidelijkheid te wensen over. Wat aangaat 
deze, gewoonlijk uit allerlei varieté-vertoningen bestaande bij programma's, 
is het wel verklaarbaar, dat het ontwerp deze vertoningen niet aan vooraf
gaande keuring onderwerpt. Een keuring van dien aard zou in de praktijk 
moeilijk zijn door te voeren en bovendien niet alleen op varieté-vertoningen 
tijdens filmvoorstellingen maar eveneens op zulke vertoningen buiten de 
bioscooplokaliteiten moeten worden toegepast. Vooral echter dan, wanneer de 
Overheid er toe zou overgaan films "bepaaldelijk" voor de jeugd beneden 
veertien jaar te keuren en hierdoor ouders en voogden min of meer zou 
suggereren de gedachte, dat dergelijke films voor vertoning aan jonge kinde
ren geschikt zijn, behoren m. i. varieté-vertoningen, althans die zonder voor
afgaande keuring, bij gemeentelijk verbod uit deze kindervoorstellingen te 
worden geweerd. 
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in de richting van den totalitairen staat. Daarom zou ik deze 
speciale jeugdkeuring uit het ontwerp willen schrappen. 

Toch schuilt ons hoofdpezwaar tegen dit ontwerp - ,dat in ver
schillend opzicht teChnische verbetering brengt - niet in deze be
trekkelijk geringe qualitatieve wijziging van het overheidstoezicht, 
maar in - wat ik zou willen noemen - de quantitatieve uitbrei
ding van dit toezicht. Want al erken ik, dat de minister van 
Binnenlandse Zaken door een ruim gebruik te maken van zijn 
dispensatiebevoegdheid in vele gevallen besloten gezelschappen 
aan het preventief toezicht, althans voorzover dit het karakter 
draagt van filmkeuring, kan onttrekken, door deze uitbreiding 
van het toezicht wordt overschreden de grens van het principieel 
toelaatbare. En in zover zou men deze quantitatieve omzetting 
toch weer met een qualitatieve wijziging op één lijn kunnen stellen. 

De quantitatieve omzetting van het overheidstoezicht is, zoals 
ik' reeds opmerkte, niet als een maatregel voor normale omstan
digheden aanvaardbaar. Ze zou slechts kunnen worden geaccep
teerd in verband met bijzondere omstandigheden van tijdelijken 
aard. En in zulke omstandigheden zou zij 'door de Kroon, den Raad 
van State gehoord, bij een bijzonder besluit tijdelijk in werking 
moeten worden gesteld 4)., 

* 

4) Art. 1 van de wet zou daartoe wijziging moeten ondergaan, zodat het 
bijvoorbeeld als volgt ware te lezen: 
1. Deze wet is van toepassing op het vertonen van films in het openbaar. 
2. Zij is mede van toepasing op het vertonen van films in besloten gezel

, schappen van, meer dan vijf en twintig personen gedurende een door Ons. te 
bepalen tijdsduur, 'indien en inzover dit door Ons in bijzondere omstandig
heden bij algemenen maatregel van bestuur is bepaald. 
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DE RAAD VAN STATE 

DOOR 

Mr A. J. HAGEN 

De Raad van State is een overheidscollege, waarvan de oor
sprong ligt in het grijze verleden. Gewoonlijk laat men zijn ge
schiedenis beginnen in het jaar 1531, toen onder den naam Conseil 
d'Estat een advies-college ten behoeve van de landvoogdes in de 
gewesten der Nederlanden door KAREL V werd ingesteld 1). Daar
naast fungeerden de Geheime Raad en de Raad der Financiën. Veel 
betekenis had de Raad van State in dien tijd niet; het zwaartepunt 
lag, zoals FRUIN in zijn "Geschiedenis der Staatsinstellingen in 
Nederland tot den val der Republiek" aantoont, bij den geheimen 
raad of consulta, waarvan o. a. GRANVELLE deel uitmaakte. 

In de jaren 1570 tot 1590 is de situatie, wat de competentie
regeling en de functie-verdeling betreft, uiteraard enigszins ver
ward. Begin 1573 krijgt de Prins van ORANJE een raad naast zich~ 
twee jaar làter wordt de Z.g. Landraad ingesteld en weer twee 
jaar later de Raad van State. In 1581 treedt wederom een Landraad 
op. Na het overlijden 'van WILLEM VAN ORANJE wordt in ons land 
het bestuur opgedragen aan Prins MAURITS en den Raad van 
State gezamenlijk. Daarna komt de tijd van LEICESTER, in welke 
periode de Raad terugvalt in zijn vroegere positie van adviserend 
college. 

Na zijn vertrek wordt het weer anders; bij instructie van 
12 April 1588 wordt de Raad gemachtigd tot het algemeen be
stuur van de republiek, echter onder toezicht van de Staten-

1) Dat ook voordien de staatsbestuurders aan adviezen vàn vertrouwde 
mannen behoefte hadden en deze regelmatig inwonnen, laat zich verstaan. 
Zo haalt Mr S. J. fOCKEMA ANDREAE in een geschrift Aantekeningen ove.,. 
den. Raad van State oorkonden aan van KAREL DEN GROTE, waaruit blijkt, 
dat reeds in dien tijd de vorsten zich van een raad of althans van raads
lieden bedienden ("quia nos una cum fidelibus nostris consideravimus utile 
esse" D). We kunnen trouwens nog veel verder in de historie teruggaan; 
in 1 Kon. 12 : 6 b.v. is duidelijk sprake van een staatsraad in het oude rijk 
Israël. 

D) Aangezien het ons tezamen met onze getrouwen is voorgekomen profij-
telijk te zij n. . . 
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Generaal. Al spoedig blijkt, dat de positie van den Raad tegenover 
de Staten-Generaal niet sterk is, hetgeen o. a. hieraan is te .wijten, 
dat nog geruimen tijd twee Engelsen in het college zitting hadden. 
Een belangrijke factor was ook, dat Holland, hoewel het meer dan -
de helft der belastingen betaalde, slechts i deel der stemmen kon 
uitbrengen en daardoor te weinig invloed op de besluiten had 
(SLINGELAND, Staatkundige Geschriften lIl, 7). Steeds minder 
werd de macht van den Raad van State. Zelf be'klaagt hij zich hier- f 

over in een aan de provinciën gerichten brief uit het jaar 1628 ' 
met deze woorden: "dat daagelijks de wigtigste saaken van' het 
landbeleid, en meest alle groote resolutiën genoomen werden, son- . 
der voorgaande communicatie, en buiten kennis van den Raad". 
Dit moet anders worden, zo wordt in het schrijven betoogd,maar 
het wordt niet anders. In 1651 wordt een nieuwe instructie vast- . 
gesteld, maar de invoering daarvan kost strijd, aangezien de Raad. 
zelf zich er tegen verzette. Hoezeer deze instructie odk afwijkt van. 
die van 1568, toch blijft in wezen de Raad van State een besturend ~ 
college. ' 

Van 1798 tot 1805 is er voor den Raad van State blijkbaar geen ~ 
plaats; de regering berustte toen eerst bij het Uitvoerend Bewind i 
en sedert 1801 bij het Staatsbewind. In 1805 keert de Raad van ; 
State weer terug, maar nu in zijn oorspronkelijke functie van advi- l 
serend college, en wel ter voorlichting van den Raadspensionaris. : 
In art. 4 van de constitutie wordt de taak als volgt omschreven: [
De Raadspensionaris vraagt van den Staatsraad hunne conside- I 

I 
ratiën en advies over zoodanige zaken, als hij zal goedvinden. Hij. ~ 
neemt geen besluit tot voordracht eener wet aan de vergadering! 
van Hun Hoogvermogenden dan na alvorens den Staatsraad om- ~ 
trent het ontwerp dier wet te hebben gehoord. Een soortgeliJke ~ 
bepaling bevat de constitutie van 1806 van het Koninkrijk Hol- f 
land (art. 31) ; volgens deze regeling hadden de ministers in den : , 
Raad zitting en delibererende stem. Over de werking van dezen t 
Raad van State is niet veel bekend. Interessant is echter de vol- r 
gen de uitspraak in de Mémoires van CAPELLE: Le corps législatif ; 
était très insignifiant et adoptait presque toujours ce qui lui était t 
présenté pour la forme; c'est au conseil d'Etat, ou les ministres 1 ' 
assistaient toujours et ou Ie Roi présidait, que les affaires, spéci- f 
alement les projets de loi, étaient traités sérieusement et au fond 2). [ 

r 
2) Het Wetgevend Lichaam was zeer onbetekenend en nam bijna altijd aan' 

hetgeen er voor den vorm aan werd voorgesteld; het was in den Raad van 
State, waar de ministers steeds aanwezig waren en waar de Koning voor
zat, dat de zaken, in het bijzonder de wetsontwerpen, ernstig en grondig wer-
den behandeld. . ' 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de aard van het college belangrijk 
is gewijzigd. Vóór 1795 was de Raad een bestuurscollege, maar 
deze functie is hem nadien nimmer teruggegeven. 

Toen in 1814 ons land zijn zelfstandigheid herkreeg, werd ook 
de Raad van State opnieuw ingesteld. Als eerste vice-president 
treedt op GIJSBERT K. VAN HOGENDORP. Deze had in zijn Schets. 
voorgesteld een bepaling, dat de vorst alle daden van souvéreine 
waardigheid pleegt "in den Raad van State". Dit is echter niet 
overgenomen. Volgens de Grondwet van 1814 pleegt de Souvereine 
Vorst alle daden van souvereine waardigheid "na de zaak in over
weging te hebben gebracht bij den Raad van State". Het verschil 
tussen dit stelsel en het eerstgenoemde springt in het oog. Belang
rijker is echter de wijziging, die de Grondwet van 1815 aanbracht . 
,Toen is het stelsel ingevoerd, dat het verplicht horen van den 
Raad beper'kt is tot wetten en algemene maatregelen van inwendig 
bestuur, terwijl de Koning het college verder kan horen over alle 
zaken waarin hij zulks nodig oordeelt. Zoals hieronder nader zal 
blijken, geldt dit stelsel in grote lijnen thans nog. 

Een wettelijke regeling kwam niet tot stand, zulks, naar H. J. A. 
MULDER in zijn proefschrift over den Raad van State oordeelt, 
uit vrees voor oppositie tegen het college bij de Staten-Generaal; 
wel werd een provisionele instructie vastgesteld., 

Als bijzonderheden uit dezen eersten tijd vermeldt MULDER o. a., 
dat meermalen aan leden van den Raad werd opgedragen het aan
bieden van wetsontwerpen' aan de Staten-Generaal en zelfs de 
adstructie en ontwikkeling der voorgedragen bepalingen. Ook 
kwam het blijkbaar voor, dat bepaalde functionarissen zoals ge
zanten en leden der Staten-Generaal hun eed voor den Raad 
moesten afleggen. Omtrent den inhoud der in dezen begintij d ge
geven adviezen vindt men aardige gegevens in het aangehaalde 
proefschrift (zo o. m. adviezen over de doodstraf, blz. 71, en over 
de strafbaarheid van het tweegevecht, blz. 73). 

Weinig bekend is, dat gedurende de jaren 1829 tot 1840 de Prins 
van ORANJE vice-president was van den Raad. In laatstgenoemd 
jaar wordt het ledental van den Raad tot 12 teruggebracht; overi
gens laat de grondwetsherziening van 1840 de regeling betref-
fende den Raad van State ongewijzigd. . 

In 1848 is dat geheel anders. De Regering had voorgesteld in 
de Grondwet slechts enkele bepalingen op te nemen aangaande den 
Raad van State en de regeling verder aan den gewonen wetgever 
over te laten, doch blijkens het Voorlopig Verslag van de Tweede 
Kamer was er een grote stroming, die het instituut radicaal wilde 
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afschaffen, daar het weinig nut zou geven en zelfs, uit staatkundig
oogpunt, in verband met het stelsel der ministeriële verantwoor
delijkheid schadelijk werken zou. Het is interessant na te gaan, 
hoe de Regering hierop antwoordt. Om twee redenen acht zij het 
college "nuttig, ja misschien onontbeerlijk", ten eerste omdat het 
wenselijk is, dat de Koning ook bij anderen dan de Ministers zich 
inlichting kan bezorgen en ten tweede opdat de Koning niet geheel 
alleen sta indien een geheel ministerie ontslag vraagt. De Kamer 
was hierdoor niet overtuigd; niet geheel ten onrechte werd o. a. 
opgemerkt, dat de genoemde argumenten nog niet aantonen, dat 
er behoefte bestaat aan een permanent staatscollege, want wat is 
er tegen om in voorkomende gevallen bij individuele personen 
van àanzien raad in te winnen. 

Echter kon men Qok andere geluiden in de Kamer beluisteren. 
Zo werd de Raad genoemd een blijvend licht voor een wisselende 
Regering, tot behoud van de legislatieve en administratieve tra
ditie. Hierdoor wellicht gesterkt, volhardde de Regering bij haar 
standpunt; de verdediging van het college door den minister' is 
enthousiast: "Ik houde mij overtuigd, dat geen der ministers, 
welke zich in het bestuur van dit land sedert 1814 hebben opge
volgd, aan de nuttigheid der raadgevingen en voorlichtingen van 
den Raad van State ooit hebben getwijfeld, maar die bij ondervin
ding op hoogen prijs hebben leeren stellen". En aan het einde van 
zijn rede zegt hij: "Dit ministerie, hetwelk men wel eens zijde
lings heeft verdacht of beschuldigd van alles te willen omkeeren 
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e~ afbreken, het Koningschap daarvan niet uitgezonderd, kan m 
niet besluiten de schendende hand te slaan aan eene staatsinstel- K 
ling schier zoo oud als het onafhankelijk volksbestaan van Neder- re 
land". Nog streefde de Kamer tegen, maar de Regering hield vol; K, 
een latere rede van den Minister wordt aldus besloten:" ••. he- t~ 

houdt wat wij tot nu toe hebben gehad; sloopt niet, wat wij U :0 
verzekeren dat behouden moet blijven. De Regeering verklaart, W1 

dat zij de instelling niet kan missen". Het verzet br,ak en met BI 
47 tegen 9 stemmen werd het regeringsvoorstel aanvaard. Ook de pl 
Eerste Kamer verenigde zich met het voorstel. Bij de behandeling V~ 
in de dubbele Kamer keerde de oppositie nog wel even terug, waarbij 
o. a. enigszins schamper werd opgemerkt, dat de Raad de wijk- ft 
plaats was geworden voor onbruikbare graven of baronnen. Maar Ie 
weer toonde de Regering zich onverzettelijk en met succes: de 
Raad van State bleef gehandhaafd. . 

* .... 
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lig .. Sedert 1848 zijn in de bepalingen van de Grondwet over den 
Ir- Raad van State slechts enige wijzigingen van ondergeschikten aard 
m, aangebracht. Deze regeling omvat thans drie artikelen, 76, 77 en 
let 78, terwijl voorts in enige andere' bepalingen aan den Raad van 
let State een speciale taak wordt toegemeten. Ingevolge art. 19 moet 
eh hij, wanneer bij overlijden van den Koning geen bevoegde opvol-
~l ger naar de Grondwet bestaat, binnen 4 maanden na het over-
ler lijden de Staten-Generaal in dubbelen getale bijeenroepen ten einde 
a. in verenigde vergadering een Koning te benoemen. Art. 38 schrijft 

lat het advies van den Raad voor ingeval de Koning buiten staat ge-
is raakt de regering waar te nemen en alsdan een regent moet wor-

len den benoemd. Voorts wordt de Raad van State in een drietal ge-
vallen met de waarneming van het Koninklijk gezag belast; het 

en. heeft weinig zin op deze aangelegenheid hier verder in te gaan, 
ldezodat wij volstaan met verwijzing naar art. 46, waarin dit punt, 
ra- is geregeld. 
Lar Thans keren we terug tot de drie hoofdartikelen betreffende 
, is den Raad van State. Art. 76 bepaalt allereerst, dat er een Raad 
irs, van State is, welks samenstelling en bevoegdheid worden geregeld 
ge- door de wet. Deze wet is die van 21 December 1861, Stbl. 129, 
ran waarop we hieronder nog terugkomen. 
in- Vervolgens bepaalt art. 76, dat de Koning voorzitter is en dat 
ran hij de leden benoemt. Krachtens het derde lid hebben bij het be-
de- reiken van den 1S-jarigen leeftijd de Prins van ORANJE (deze 
ren titel draagt de mannelijke nakomeling van den Koning, die de ver-
tan moedelijke erfgenaam is van de Kroon) en de dochter van den 
tel- Koning, die de vermoedelijke erfgename is van de Kroon, van 
ler- rechtswege zitting in den Raad. Thans bestaat de Raad uit: de 
rol; Koningin (voorzitter), een vice-president, Prins BERNHARD (inder;. 
he- tijd tot lid benoemd door Koningin WILHELMINA) en tien leden 3). 
i U paarnaast zijn er enige "staatsraden in buitengewonen dienst", 
art, welke functie overigens in de Grondwet niet meer wordt genoemd. 
met Bij het bereiken van den 75-jarigen leeftijd wordt aan den vice-
: de president en de leden ontslag verleend, behalve aan hen, die reeds 
iing vóór Juni 1934 in functie waren. 
rbijBelangrijker dan art. 76 is het volgende artikel, dat taak en 
jjk- functie van den Raad omschrijft. De Koning moet alle voorstel
aar len, door Hem aan de Staten-Generaal te doen of door dezen aan 
de 

8) Op 22 Augustus 1950 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend 
om het .ledljnaantal te kunnen uitbreiden tot veertien, zulks voornamelijk met 
het oog o~ den toenemenden omvang van den arbeid der Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur. (Dit ontwerp heeft inmiddels ,het Staatsblad reeds 
bereikt: no. K 500). 
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Hem gedaan, alsmede alle algemene maatregelen van bestuur van 
het Rijk en van Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen, 
ter overweging brengen bij den Raad van State, terwij,l Hij het 
college kan horen over alle zaken, waarin Hij dat nodig oordeelt. 

Wat de wetsvoorstellen aan de Staten-Generaal betreft, is wel 
betoogd, dat het onjuist is het horen van den Raad hierover dwin
gend voor te schrijven. Zo BUYS in zijn De Grondwet (deel I, 
blz. 319). Naar zijn mening schept deze verplichting doelloze be
lemmeringen. De waardigheid van den Raad van State, aldus deze 
schrijver, zou er zeker door gebaat worden, wanneer de Grondwet 
hem ontsloeg van een taak, welker doelloosheid hem zelf het best 
bekend moet zijn en die in de praktijk zo dikwijls het karakter 
draagt van een tijdrovende formaliteit, van welke ·de Regering 
zich liefst zo gemakkelijk mogelijk afmaakt. 

Naar het ons wil voorkomen, is dit betoog weinig overtuigend. 
Ook al zouden er, hetgeen wij betwijfelen, gevallen denkbaar zijn, 
waarin voor de Regering het horen van den Raad niet zoveel 
waarde heeft, toch betekent dit niet, dat de functie van den Raad 
ten deze ondoelmatig zou zijn. De Regering kan van het advies 
van den Raad steeds profijt trekken, ook dan zelfs, indien dat 
advies zich uitsluitend beperkt tot wetstechnische of redactionele 
opmerkingen. En dat de waardigheid van den Raad zou toenemen, 
indien hij slechts nu en dan, naar vrij believen van de Regering, 
over wetsontwerpen zou worden geraadpleegd, is niet in te zien. 
In den regel zijn wetten ingrijpender en belangrijker dan algemene 
maatregelen van bestuur en de bewering, dat de Raad voor het 
eerste niet en voor het tweede wel nodig is, getuigt van te weinig 
respect jegens dit college. Bovendien is ook daarom de verplich
ting den Raad over wetsontwerpen te horen, nuttig, omdat het 
advies van den Raad over een algemene maatregel van bestuur 
aan waarde kan winnen, wanneer hij ook reeds bij het tot stand 
komen van de wet, waarop die algemene maatregel steunt, is ge
raadpleegd. 

Over de vraag, of een instelling als de Raad van State in het 
te onzent bestaande stelsel ván de ministeriële verantwoordelijk
heid wenselijk is, heeft in het verleden nog al meningsverschil be
staan, doch nu eenmaal - en m. i. te;recht - deze vraag in beves
tigenden zin is beslist, moet men de taak van het college zeker 
niet gaan beperken, doch integendeel er zoveel mogelijk van pro
fiteren. 

Men hoort wel eens klachten over slechte wetgeving. Het is 
moeilijk hier een schuldige aan te wijzen. Niet zelden wordt b.v. 
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door een amendement van de Kamer een wet, resp. een onderdeel 
er van, wat misvormd. Maar het euvel van slechte wetten zal men 
zeker niet genezen door de evenvermelde verplichting, in art. 77 
der Grondwet neergelegd, op te heffen 4) ; de vrees schijnt niet on
gegrond, dat het kwaad dan zou toenemen. 

Een interessante beschouwing over het grote nut van den Raad 
van State vindt men in een artikel van Mr A. L. SCHOLTENS in 
,het tijdschrift Gemeentebestuur van Juli 1930. Door zijn voort
durende bemoeiing met wetsontwerpen, aldus de s-éhrijver, zal de 
Raad in de gelegenheid zijn de nodige eenheid in terminologie te 
bevorderen, leemten en onduidelijkheden te doen verdwijnen, het 
gebruik van een goede wetstaal in de hand te werken, een gebied 
van schij nbare kleinigheden, die echter voor een toekomstige wet 
geenszins kleinigheden zijn. In dit verband acht hij van ~lang, 
dat uit 's Raads midden publicaties het licht zouden zien over be
paalde onderdelen van wetgeving als b.v. de regeling van het in
werkingtreden van wetten, de terugwerkende kracht, de regeling 

~~",au.van het beroep e. d. Hoe aantrekkelijk deze gedachte ook lijkt, wij 

LVUO:;U;;. 

zouden den schrijver in zijn suggestie niet willen volgen: de staats
rechtelijke positie van den Raad verzet zich o. i. tegen het doen 
uitkomen van soortgelijke publicaties. Wel kali men het betreuren, 

in de commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, 
in 1948 het rapport Wetgevingstechniek publiceerde, geen lid 

ambtenaar van den Raad van State zitting heeft gehad. 
Uit het voorgaande blijkt, dat het advies van den Raad in de 

_LI.ef:~rs11"P. plaats van belang is resp. kan zijn voor den vorm der wet
Men onderschatte de betekenis hiervan niet; juist bij de 

a;tc)ep:assing van de wet in de praktijk komt vaak naar voren, hoe 
"t-...... ' ... ~ het aankomt op den vorm, waarin de voorschriften zijn ver

IntusSen is ook voor den inhoud van de wetgeving het advies 
den Raad zeker belangrijk, kan het dit althans zijn, waaraan 
afdoet, dat in sommige gevallen, b.v. wanneer en voorzover in 
wetsontwerp het beleid van de Regering op het spel staat 

wanneer het een bij uitstek technische regeling bevat, het zal 
li'lr_.,kUllnein voorkomen, dat het advies materieel slechts een beperkten 
ho_,~nvlloed uitoefent. 

Behalve over wetsontwerpen en algemene maatregelen van he
Ir" .... ltUtlr wordt 's Raads advies ingewonnen over vernietiging van be

_"ni'h"". van Provinciale Staten, van Gedeputeerde Staten en van 

4) Bij de grondwetsherziening 1922 heeft Mr MARCHANT nog een poging 
deze richting gedaan, doch zijn amendement werd verworpen met 39 tegen 
stemmen. 
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door een amendement van de Kamer een wet, resp. een onderdeel 
er van, wat misvormd. Maar het euvel van slechte wetten zal men 
zeker niet genezen door de evenvermelde verplichting, in art. 77 
der Grondwet neergelegd, op te heffen 4 ); de vrees schijnt niet on
gegrond, dat het kwaad dan zou toenemen. 

Een interessante beschouwing over het grote nut van den Raad 
van State vindt men in een artikel van Mr A. L. SCHOLTENS in 
het tijd~chrift Gemeentebestuur van Juli 1930. Door zijn voort
durende bemoeiing met wetsontwerpen, aldus de schrijver, zal de 
Raad in de gelegenheid zijn de nodige eenheid in terminologie te 
bevorderen, leemten en onduidelijkheden te doen verdwijnen, het 
gebruik van een goede wetstaal in de hand te werken, een gebied 
van schijnbare kleinigheden, die echter voor een toekomstige wet 
geenszins kleinigheden zijn. In dit verband acht hij van belang, 
dat uit 's Raads midden publicaties het licht zouden zien over be
paalde onderdelen van wetgeving als b.v. de regeling van het in
werkingtreden van wetten, de terugwerkende kracht, de regeling 
van het beroep e. d. Hoe aantrekkelijk deze gedachte ook lijkt, wij 
zouden den schrijver in zijn suggestie niet willen volgen: de staats
l'echtelijke positie van den Raad verzet zich o.i. tegen het doen 
uitkomen van soortgelijke publicaties. Wel kan men het betreuren, 
dat in de commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht, 
die in 1948 het rapport Wetgevingstechniek publiceerde, geen lid 
of ambtenaar van den Raad van State zitting heeft gehad. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het advies van den Raad in de 
eerste plaats van belang is resp. kan zijn voor den vorm der wet
geving. Men onderschatte de betekenis hiervan niet; juist bij de 
toepassing van de wet in de praktijk komt vaak naar voren, hoe 
zeer het aankomt op den vorm, waarin de voorschriften zijn ver
vat. Intussen is ook voor den inhoud van de wetgeving het advies 
van den Raad zeker belangrijk, kan het dit althans zijn, waaraan 
niet afdoet, dat in sommige gevallen, b.v. wanneer en voorzover in 
een wetsontwerp het beleid van de Regering op het spel staat 
of wanneer het een bij uitstek technische regeling bevat, het zal 
kunnen voorkomen, dat het advies materieel slechts een beperkten 
invloed uitoefent. 

Behalve over wetsontwerpen en algemene maatregelen van be
stuur wordt 's Raads advies ingewonnen over vernietiging van be
sluiten van Provinciale Staten, van Gedeputeerde Staten en van 

4) Bij de grondwetsherziening 1922 heeft Mr MARCHANT nog een poging 
in deze richting gedaan, doch zijn amendement werd verworpen met 39 tegen 
37 stemmen. 
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gemeentebesturen. Dit voorschrift komt niet in de Grondwet voor, 
doch in de reeds genoemde wet van den Raad van State (art. 22). 
Deze vernietiging is resp. geregeld in art. 166 e.v. van de pro
vinciale wet en art. 185 e.v. van de gemeentewet; in beide ge
vallen geldt als voorwaarde voor de vernietiging, dat er strijd is 
met de wet of het algemeen belang. Onder gemeentebesturen is 
hier te begrijpen niet slechts de gemeenteraad, doch ook het col
lege van burgemeester en wethouders. 

De Raad wordt wijders gehoord, aldus art. 24 van de genoemde 
wet, in de gevallen, waarin de wet het beveelt, mitsgaders over 
alle zaken van algemeen of bijzonder belang, waaromtrent "Wij" 
het nodig oordelen. Men dient hier onder "Wij" te verstaan de 
Koning plus een of meer van zijn ministers, daar ingevolge art. 28 
van dé wet, dank zij een amendement-THORBECKE op deze wets
bepaling, het advies steeds moet worden gevraagd door bemidde
ling van de hoofden der ministeriële departementen. Een voor
beeld hiervan vermeldt Mr OUD in zijn Het constitutioneel recht 
van het Koninlcriik der Nederw.mden (deel I, blz. 409). 

Wat het eerste deel van art. 24 betreft, zij opgemerkt, dat de 
Grondwet in dit opzicht zwijgt. Is het, zo kan men vragen, wel in 

· overeenstemming met de Grondwet, wanneer de wetgever decre
teert, dat voor een bepaalde beslissing 5 ) van de Kroon de Raad 
van State moet worden gehoord? Naar mijn mening is dit niet het 
geval, omdat de wetgever aldus inbreuk maakt op de in art. 77 
der Grondwet opgenomen bepaling, dat de Koning "wijders" (n.l. 
afgezien van wetten en algemene maatregelen van bestuur) den 
Raad hoort over alle zaken, waarin Hij dat nodig oordeelt. Dit 
betekent intussen niet, dat art. 24 onverbindend is, aangezien 
immers krachtens art. 124, lid 2, der Grondwet de wetten on
schendbaar zijn. Echter ware het wenselijk, indien in dit opzicht 
art. 77 van de Grondwet aan de wet zou worden aangepast. Dit geldt 
trouwens ook voor het bepaalde in het bovengenoemde art. 22. 

Vermelding verdient op deze plaats nog de bepaling, dat de Raad 
bevoegd is aan de Kroon voordrachten te doen omtrent onder
werpen van wetgeving of bestuur, waarQmtrent hij het doen van 
voorstellen aan de Staten-Generaal of het uitvaardigen van alge
mene maatregelen van bestuur wenselijk acht (art. 25 der wet), 
alsmede het voorschrift, dat de afdelingen van den Raad 6

) de 

6 ) Een voorbeeld vindt men in art. 157 der hogeronderwijswet: de aan
wijzing van bijzondere gymnasia. 

6) De Raad •bestaat n.l., afgezien van zijn afdeling voor de geschillen 
van bestuur, uit evenveel afdelingen als er ministeriële departementen zijn. 
Elk dezer afdelingen telt drie leden. 



DE RAAD VAN STATE 31 

)r, hoofden der ministeriële departementen in zaken van bestuur of 
:). wetgeving desgevraagd van advies dienen (art. 26). 
'0- Over het eerste voorschrift is bij de totstandkoming van de wet 
'e- nog al 'wat te doen geweest. De bedoeling van ,de Regering met dit 
is artikel was "den Raad het oog te doen houden op den gang der 
is ,wetgeving en der administratieve verordeningen en het initiatief 
)1- te nemen (lees: doen nemen) van' voordragten aan den Koning 

omtrent hetgeen hem op dat gebied voorkwame regeling of ver
ie betering te vorderen". De bedoeling is niet, dat de Raag zich met 
er' de politiek bezig gaat houden; daarvan moest hij zich naar het 

gevoelen der toenmalige Regering zorgvJlldig verwijderd houden. 
Van de zijde der Kamer werd opgemerkt, dat de hier aan den 

Raad gegeven bevoegdheid in strijd zou zijn met zijn roeping, 
welke van lijdelijken aard is en het nemen van initiatief uitsluit; 
de Raad zou met deze bevoegdheid te veel op het terrein van het ' 
ministerie komen. Zelfs werd betoogd, dat die bevoegdheid 'in 
strijd zou zijn met de grondwettelijke regeling. De Regering be
streed de bezwaren, zonder echter de tegenstanders te overtuigen; 
het artikel werd aangenomen met 36 tegen 22· stemmen. 

Het komt ons voor, dat de principiële bezwaren tegen het artikel 
niet ernstig zijn; bepaaldelijk is niet in te zien, dat het in strijd 
is met de Grondwet. Andererzijds wijst de praktijk wel uit, dat van 
het artikel weinig gebruik wordt gemaakt. Een interessante vraag 
van wetsinterpretatie is het overigens, of het, gezien de boven
vermelde toeliching op het artikel, met deze bepaling in strijd is, 
wanneer de Raad eîgener beweging over een politieke aangelegen
heid de Kroon gaat advîseren. Men kan hierover zeker verschil
lend denken. Hecht men grote waarde aan de bedoeling van den 
wetgever, dan zal het antwoord bevestigend zijn, maar m. i. is 
deze conclusie juridisch toch niet bijzonder sterk. Een andere 
vraag is, of het wenselijk is, dat de Raad van deze wetsbepaling 
in politicus gebruik maakt. In het algemeen zal dit in verband 

. met ons parlementaire stelsel nodig noch wenselijk zijn, doch er 
kunnen zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen, waarin het 
wèl wenselijk is, of kan zijn, dat de Raad van State uit eigen be
weging de Kroon adviseert. 

Het bestek van dit opstel laat niet toe uiteen te zetten, hoe de 
werkzaamheden van den Raad zijn geregeld. Deze regeling is ten 

, dele neergelegd in de wet op den Raad van State (art. 28 e.v.) en 
voor het overige in het uitvoeringsbesluit van 4 September 1862, 
Stbl. 174. 

* * * 
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Thans komen we tot de afdeling, die ingevolge art. 23 van de VI 

wet op den Raad van State is belast met het onderzoek van de h~ 
geschillen van bestuur of andere, aan de beslissing van de Kroon ~ 
onderworpen, de Z.g. Afdeling voor de Geschillen van Bestuur of 
Afdeling Contentieux. Hiermede betreden we het terrein van de Vl 
z.g. administratieve rechtspraak. Bij de totstandkoming van de ~ k. 
wet is o. a. strij d gevoerd over de vraag, of de Raad resp. de!-- nc 
afdeling voor de geschillen van bestuur deze geschillen zelfstandig! hi 
zou beslissen dan wel slechts daarover aan de Kroon, advies zou t b, 
uitbrengen. Een minderheid in de Kamer wilde het eerste, doch f kl 
Regering en Kamermeerderheid stelden zich op het standpunt, dat' It 
bepaaldelijk ook met het oog op de ministeriële verantwoordelijk- I n1 
heid "aan den Raad geene formele administrative regtsmagt he-' gl 
hoort te worden toegekend in dien zin, dat zijne uitspraken de I 

kracht hebben van een regterlijk gewijsde in het hoogste ressort". ej 

Deze opvatting is de gangbare gebleven en vindt men ook terug v, 
in het onlangs door de Commissie-DE MONCHY uitgebrachte rap- d 
port inzake verhoogde rechtsbescherming. t4 

Met de uitdrukking "geschillen van bestuur" had de Regering IE 
op het oog de geschillen, die niet behoren tot de twistgedingen, SI 

die ingevolge art~ 168 der ,Grondwet bij uitsluiting tot de kennis- d 
neming van de rechterlijke macht behoren. De woorden "of andere" 0 

voegde zij er aan toe met het oog op art. 168 der provinciale wet. I 

Welke geschillen zijn nu aan de beslissing vall de Kroon onder- ~ 
worpen? Een enkelvoudig antwoord hierop is niet te geven, daar d 
er, behoudens in art. 72 der Grondwet 7) geen algemene opdracht n 
bestaat, doch van geval tot geval de bevoegdheid van de Kroon J 
ten deze in allerlei wettelijke regelingen is neergelegd; zo b.v. - cl 
om maar niet meer te noemen - in de Hinderwet, Dienstplicht- t 
wet, Lager-onderwijswet 1920, Woningwet en Waterstaatswet El 

1900 8 ). r. 

In 1947 is, met het oog op de veelheid van te behandelen zaken, ~ 
in de wet de mogelijkheid geschapen om de afdeling voor de ge- , 
schillen van bestuur in twee of meer kamers te splitsen. Van deze 1 
mogelijkheid is inmiddels gebruik gemaakt. Er zijn thans twee (; 
kamers; een van deze vergadert met 5 leden, de andere, welke 
de geschillen over de toepassing van de Dienstplichtwet (0. a. aan-

7) Dit artikel wordt weinig toegepast; voorbeelden zijn te' vinden in Adm. 
en Rechter!. Beslissingen 1941, blz. 24 en 1949, blz. 99. 

8) Men zie voorts het Overzicht van de Administratieve Rechtspraak hier 
te lande (Staatsdrukkerij, 1948), waarin 62 wettelijke regelingen worden 
genoemd, waarin beroep wordt geopend op de Kroon, de Afdeling Conten
tieux gehoord (blz. 66 e.v.). 

Cl , 
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vragen om vrij stelling van dienst als gewoon dienstplichtige) be
handelt, met 3 leden. Splitsing en taakverdeling geschieden. door 
den vice-president (art. 13, lid 2, der wet). 

De gang van zaken bij de behandeling van de geschillen 
vall bestuur door de Afdeling Contentieux is geregeld in de arti
kelen 35 e.v. van de wet en in de artikelen 47 e.v. van bovenge
noemd K.B. van 4 September 1862. Deze regeling is zeer summier, 
hetgeen enerzijds als een nadeel kan worden aangemerkt - zo 
b.v. vindt men niets bepaald over verhoor van getuigen en des
kundigen -, andererzijds in de praktijk niet zo bijster bezwaar
lijk blijkt te zijn, getuige ook het feit, dat gedurende de bijna 
negentig jaren van het bestaan der regeling deze praktisch niet is 
gewijzigd. 

Wij gaan op deze regeling niet diep in, doch stippen er slechts 
enkele punten uit aan. In de eerste plaats dit, dat de geschillen 
van bestuur behandeld worden in een openbare vergadering van 
de afdeling, in welke vergadering de belanghebbenden - die van 
te voren inzage van de stukken hebben kunnen nemen - de ge
legenheid ontvangen hun standpunt uiteen te zetten, hetzij per
soonlijk, hetzij door een gemachtigde. Bij het advies, dat de af
deling aan de Kroon uitbrengt, voegt zij een met redenen omkleed 
ontwerp-besluit. 

De normale gang van zaken is, dat dit ontwerp door de Kroon 
wordt overgenomen, maar er kunnen zich uiteraard gevallen voor
doen, waarin de minister, die de beslissing door zijn contre-seign 
moet dekken, tegen het ontwerp van de afdeling bezwaar heeft. 
Als regel treedt hij dan in nader overleg met de afdeling, en leidt 

(dit overleg niet tot overeenste~ing, dan volgt er een Z.g. con
traire beslissing, d. w. z. de minister draagt aan de Kroon een be
slissing voor, die afwijkt van het advies der afdeling. In dat geval 
moet volgens art. 40 der wet de beslissing in het Staatsblad. worden 
geplaatst met een rapport van den minister, waarin het advies 
van de afdeling is opgenomen, opdat zowel partijen zelf als derden 
kunnen kennis nemen van het gevoelen der afdeling 'omtrent het 
onderwerpelijke geschil. 

Het bèhoeft geen betoog, dat het voor een goede administratieve 
"rechtspraak" van groot belang is, dat het aantal contraire be
slissingen zoveel mogelijk wordt beperkt en dat de hoofden der 
departementen dus niet te ras toegeven aan de soms wellicht 
waf al te spoedig aanwezige neiging het advies van de. 
afdeling ter zijd~ te leggen. Vooral klemt dit, wanneer het 
geschil een beroep betreft tegen een ministeriële beschikking, zoals 

s 

I 
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b.v. bij de zuivering en bij dienstplichtzaken het geval is; immers 
verkeert de minister dan in de tweeslachtige positie, dat hij ener
zijds partij in het geschil is en andererzijds de eindbeslissing in 
handen heeft, een positie, die spot met het beginsel van onpar
tij digheid, dat toch ook bij de administratieve rechtspraak behoort 
te gelden 9). 

In dit verband zij nog opgemerkt, dat de reeds in het voor
gaande genoemde Commissie-DE MONCHY o. a. voorstelt in de 
wet een bepaling op te nemen, dat in· het algemeen voor een con
traire beslissing nodig zal zijn de medewerking van den minister 
van Justitie of - indien deze minister zelf bij het geval reeds be
trokken is - van den Minister-President. Het is echter aan twijfel 
onderhevig, of men hiermede een goede rechtspraak bevordert 10), 

terwijl voorts de minister van Justitie tengevolge van die bepaling 
in een weinig benij denswaardige dwangpositie kan geraken. Vol
ledigheidshalve releveren we hier ook nog het voorstel van een 
minderheid in de commissie, ten aanzien van rechtsvragen het 
advies van de Afdeling Contentieux bindend te doen zijn, welk 
voorstel op het eerste gezicht wat vreemd lijkt, maar toch alles
zins de overweging waard is; in elk geval is de bestrij ding van 
het voorstel door de meerderheid op blz. 12 van het rapport m. i. 
weinig geslaagd te achten. 

* ... I\< 

Aan het einde van deze beschouwing gekomen, willen we ons 
nog enkele opmerkingen veroorloven over de toekomst van den 
Raad van State. Ook al is er bij een enkelen auteur, o. a. OUD, 
nog enige twijfel te bespeuren aan het wezenlijke nut van dit 
hoge college van Staat, toch is het niet gewaagd te voorspellen, 

. dat, zolang in ons land de democratische orde nog in stand blijft, 
ook de ~aad van State zal worden gehandhaafd. Waarom ook zou 
men. deze instelling a,fschaffen? Geen enkele gewichtige omstan
digheid is, naar het ons wil voorkomen, aan te voeren, die voor 
een zQ.danige maatregel. zou pleiten. 

Integendeel, zonder zich aan overdrijving schuldig te maken, 
• kan men stellen, dat de Raad van State een zeer waardevol element 

in ons staatsbestel is, en ook zal blijven, en dat zijn behoud daarom 
alleszins verantwoord is, sterker nog, dat men op zijn bestaan 

9) Een interessante en oriënterende beschouwing, aan contraire besluiten 
gewijd, is door G. M. J. VAN ROESSEL gepubliceerd in het Tijdschrift voor 
Overheidsadministratie, no 230. 

10) Vgl. Mr J. R. STELLINGA, in Tijdschrift voor Overheidsadministratie 
no. 270. 
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en voortbestaan hogen prijs moet stellen; In dit verband verdient 
het ook alle aandacht, dat nog slechts enkele jaren geleden (Decem
ber 1946) onze zuidelijke buren tot instelling van een Raad van 
State, tot dusver in België niet bestaande, zijn overgegaan, een 
maatregel, die veelzeggend is. 

Voorts valt den laatsten tijd een sterke neiging te bespeuren, 
de taak van de Afdeling Contentieux uit te breiden, waarbij niet 
slechts is te denken aan onderscheidene nieuwe wetten en wets
ontwerpen, waarin beroep wordt geopend op de Kroon, de Afdeling 
Contentieux gehoord, doch inzonderheid ook aan de voorstellen 
van de Commissie-DE MONCHY, zoals deze zijn belichaamd in haar 
ontwerp van wet Beroep Administratieve Beschikkingen; in hoe
verre overigens deze voorstellen kans van slagen hebben, is een 
vraag, waarop we hier niet ingaan. 

Nu stelt Mr Ow> zich op het standpunt 11) 1 dat het wenselijk is 
den Raad van State slechts· te handhaven voor de behandeling 
van de geschillen van bestuur en dus een streep te halen door de 
overige bevoegdheden en functies van den Raad. Het komt mij 
voor, dat het dien kant niet uit moet noch zal gaan. In feite zou 
de uitvoering van dit voorstel de doodsteek voor den Raad van 
State als zodanig betekenen en het ware dan ook eerlijker het 
college maar radicaal op te heffen en dan voor de geschillen b.v. 
een commissie op den voet van art. 80 der Grondwet in te stellen, 
in welke commissie men dan de leden van de Afdeling Contentieux 
zou kunnen benoemen. Op het college zoals Mr OUD zich dat voor
stelt, zou de naam Raad van State immers in het geheel niet meer 
passen . 

Een niet onbelangrijke versterking van het aanzien van den 
Raad kan het gevolg zijn van het hierboven reeds terloops ge
noemde wetsontwerp tot uitbreiding van het ledental van den 
Raad. Deze versterking ligt niet in de voorgestelde uitbreiding 
zelve, doch in de omstandigheid, dat, naar het zich laat aanzien, 
voor benoeming tot lid bij deze uitbreiding deskundigen op het 
gebied van het administratieve recht in aanmerking zullen komen. 
Overigens blij ft het aanbeveling verdienen, ook in de toekomst 
aan het vereiste van deskundigheid in verschillende richtingen de 
nodige aandacht te besteden. 

Een ander punt betrèft de kwestie van de openbaarheid der 
adviezen van den Raad. Hierover is voor en bij de totstandkoming 
van de wet op den Raad van State nog al het een en ander gezegd. 

11) T. a. p. blz. 411. 
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De Regering vOelde er niet veel voor een bepaling hieromtrent 
in de wet op te nemen; men wilde openbaarheid noch verbieden 
noch voorschrijven, doch het aan de Regering overlaten in be
paalde gevallen, waarin dit haar dienstig voorkwam, een advies 
te publiceren. Dit gebeurt zelden, en dat is jammer, want nu 
weet "men" als regel niets van de zienswij ze van den Raad van 
State op allerlei gebied. Ongetwijfeld zou het gezag van den Raad 
groeien, indien de buitenwereld kennis zou kunnen nemen van 
het standpunt, dat het college ten aanzien van belangrijke vraag
stukken inneemt. Intussen bedenke men, dat een teveel publiceren 
van 's Raads adviezen niet slechts practische bezwaren zou op
leveren, doch dat daardoor ook de eigenaardige positie van den 
Raad als vertrouwelijken adviseur van de Kroon in gedrang zou 
kunnen komen. Men moet dus hiermede zeer voorzichtig te werk 
gaan. Persoonlijk zou ik er wel voor zijn, indien de wet een voor
schrift zou bevatten, dat de Regering, hldien zij op een belangrijk 
punt tegen het advies van den Raad zou ingaan, bij het indienen 
van .een wetsontwerp in de Memorie van Toelichting - althans in 
geval van uitdrukkelijk verlangen van den Raad - het afwijkend 
standpunt van dit college summier vermeldt. 

Na den oorlog is nog een voorstel gedaan 12), aan den Raad van 
State een afdeling voor bestuurszaken te verbinden, welker taak 
het zou zijn ,op eigen initiatief aan de Kroon voorstellen te doen 
in verband met de wijze van uitoefening van de uitvoerende macht 
door de Regering, een uitbreiding dus van de bovenvermelde, in 
art. 25 der wet neergelegde bevoegdheid. De strekking van het 
voorstel is een verzachtende invloed op de steeds toenemende 
overheidsbemoeiing in het leven te roepen. Het is niet te ver
wachten, dat van dit voorstel iets terecht komt. Hoe nodig het 
ook moge zijn, dat in dezen tijd van veelvuldig en diep ingrijpen 
van de Overheid op allerlei levensterrein deze zooanig wordt ge
remd, dat de vrijheid van den burger zoveel mogelijk wordt ge
eerbiedigd, van een college als den Raad van State kan men kwalijk: 
verlangen, dat het als remblok gaat fungeren. Voor de hier bedoelde 
kwaal zal dus een ander geneesmiddel moeten worden gezocht. 

* 
11) N.l. door Mr B. J. DE LEEUW in het Ned. Jur. Blad, 1944/1945, blz. 351. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

. Hoe staan wij als antirevolutionairen tegenover het geven van gèIe
genheid tot gemengd zwemmen en zonnebaden 'I Hoe dient in het bij
zonder de houding van A.R. gemeenteraadsleden te dezen te zijn 'I 

ANTWOORD: 

Ons Program van beginselen stelt in zijn artikel XV gans algemeen, 
dat op de Overheid de plicht rust, te w~n voor de publieke eerbaarheid 
op ijen weg en in publieke plaatsen. En in de proeve van een gemeente
program, zoals die lange jaren is verstrekt, wordt van de gemeentelijke 
Overheid, eveneens gans in het algemeen, gevraagd, dat zij medewerke 
aan of het initiatief neme tot het treffen van maatregelen ter bevor
dering van de publieke eerbaarheid. 

A.R. gemeenteraadsleden zijn dus gehouden, zich hiernaar te richten 
bij hun spreken en stemmen in den raad. Maar zolang· het partij-pro
gram of het plaatselijk gemeenteprogram niet meer in détails treedt 
hebben zij in het bepalen van hun standpunt in concrete gevallen binnen 
dit algemene kader hun eigen verantwoordelijkheid. Die worde hun ook 
niet ontnomen en men wachte zich er dan ook voor, het gemeentepro
gram al te zeer in détails te doen afdalen. Raadsleden zijn geen last
hebbers, of in het ergste geval zelfs boodschappenjongens, van hun 
kiezers of van de kiesvereniging, die hen candideerde; maar zelfstandige 
verantwoordelijke mannen, die echter door den band der politiekeotler'; 
eenstemming in politieke beginselen met hun kiezers zijn verbonden. 

Daarom komt aan die kiezers . ook de beoordeling toe, of zij van 
die overeenstemming in beginselen voldoende blijk hebben gegeven. 
'Die kiezers hebben daartoe ook een zeer effectief middel, nl. de eerst
volgende candidaatstelling. 

Nu dient men die leden in een publiek college, waarmede men in 
den band der beginsèlen is verbonden, niet te betuttelen, niet eJkver
schil van mening of opvatting tot een aangelegenheid van principiiilen 
aard, . van trouw of ontrouw aan de gezamenlijke, in Gods W oord g~ 
gronde, politieke belijdenis op te blazen. 

De vraag is nu maar, of het stemmen voor het geven van (beperkte) 
gelegenheid tot gemengd zwemmen in strijd is met de boven-gememo
reerde, op Gods Woord steunende, formuleringen van den plicht der 
(gemeentelijke) Overheid tot bevordering van de publieke eerbaarheid. 

Men zij hier niet al te snel met zijn oordeel. Er is, niet het minst 
in orthodoxe kringen, een zekere beschouwing met betrekking tot kuis
heid en eerbaarheid, die veeleer van heidensen dan van Schriftuurlijken 
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oorsprong is. Veel 'Overdreven preutsheid ten aanzien van het lichame
lijke vindt zijn oorsprong in een volstrekt on-Schriftuurlijke gering
schatting van het lichaam. De oorsprong daarvan ligt in de heidense 
gedachte, dat het lichaam 8lechts is de kerker van de ziel (Plato). Veel 
middeleeuwse mystiek, die het lichaam verwaarloosde om met de ziel 
deel aan God te verkrijgen (ook dat is een on-Schriftuurlijke gedachte:, 
want er is niets in of aan den mens, dat boven de grens tussen God' 
en mens kan uitstijgen), vindt in deze on-Schriftuurlijke geringschatting i 
van het lichaam zijn oorsprong. En nog altijd werkt deze door: het t 
lichamelijke - in het bijzonder, maar niet alleen, het sexuele - is, 
in veler opvatting iets duisters, iets, waarvoor men zich eigenlijk moet I 
schamen., I 

Wij moeten daaraan niet meedoen: een mens in badpak beh6éft niet l 
oneerbaar te zijn. En ook het bijeenzijn van een aantal personen, zelfs 1

1
, 

van verschillende sexe, in badpak beh6éft niet oneerbaar te zijn. 
Men lette ook op de ontwikkeling in de opvattingen dienaangaande. I 

Die is ook aan zekere Goddelijke wetten onderworpen. I 

De wet Gods is de grens tussen God en de wereld. God is de wetge
ver, Zijn schepping is aan de wet onderworpen. Men onderscheide ech
ter tussen de natuurwetten, die God "kant en klaar" gaf, die zonder 
(verder) menselijk' toedoen werken zodra aan de voorwaarden voor 
haar optreden is voldaan (als ik iets loslaat valt het "vanzelf" naar 
beneden), en de overige ordinantiën, die God "in beginsel" gaf, maar, 
die menselijke vorming, positivering, behoeven, bv. de ordinantiën voor' 
het rècht. De beginselen des rechts zijn blijvend,' maar het recht zelf 
ondergaat gestadig wijziging. Zo zijn ook de beginselen der zedelijkheid ~ 
van God in de schepping gelegd en blijvend, maar haar uitwerking en 
toepassing ondergaan wisseling in den tijd. Het behoeft niet altijd "af
zakken" te zijn, als in sommige opzichten wat "ruimer", toegefelijker 
opvattingen zich doorzetten. Mits de zweminrichting behoorlijk, de kle
ding en het gedrag eerbaar zij, behoeft er, naar mij dunkt, geen princi
piële bedenking tegen gemengd zwemmen te worden gemaakt. De ge
varen uit zedelijkheids-oogpunt liggen naar mijn mening ook niet zozeer 
in het gemengde zwemmen, maar in wat daarmee gepaard kan gaan, 
met name in het gemengde zonnebaden, dat gemakkelijk ontaardt tot ' 
een smakeloze en schaamteloze vertoning. 

Dat was ook de opvatting. die in de Tweede Kamer is verdedigd bij -
het inmiddels ingetrokken ontwerp-Zweminrichtingenwet 1947. 

Van de rechterzijde is er bij de behandeling van dat wetsontwerp 
sterk op aangedrongen de gemeenteraden te verplichten, voorschriften 
uit te vaardigen ter voorkoming van het geven van aanstoot en ter 
bescherming van de publieke eerbaarheid. Een desbetreffend amende
ment van Pater Stokman verwierf, behalve de stemmen der aanwezige 
Roomsen, ook die der 9 aanwezige A.R. (Van de C.H. stemden 3 voor 
en 2 tegen.) Bij de verdediging van zijn amendement vestigde de heer 
Stoktnan er een en ander maal uitdrukkelijk de aandacht op - hetgeen 
ook bij de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp in het Voor
lopig Verslag reeds was geschied -, dat de bezwaren niet zozeer gingen 
tegen het gemengd zwemmen op zichzelf, zolang dit inderdaad zwem
men blijft, als wel tegen het gemengde verkeer buiten het water: op, 
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de oevers, de loopbruggen, de duiktorens, de vlotten, en met name ,tegen 
het gemengd zonnebaden. 

Ik voeg hieraan nog dit toe, dat het mij voorkomt, dat onwenselijk
heden bij dat gemengde verkeer en bij dat zonnebaden vermoedelijk 
nog beter met een intensief toezicht en met een streng optreden daar
tegen kunnen worden tegengegaan dan met een absoluut verbod (uiter
aard geldt dat alleen voor overzichtelijke terreinen als zwem- en natuur
baden, stranden e.d. en bv. niet in duinen en bossen e.d.). 

Men bedenke hierbij wat ik boven zeide over het niet beslist oneerbaar 
behoeven zijn van het samenzijn van personen van verschillende sexe, 
mits de badkleding en het gedrag eerbaar zijn. , 

Intussen, met Paulus dient men alle ergernis (gevat in den strikt 
Bijbelsen zin van "skandalon" - struikelblok voor een ander, hindernis, 
die hem doet vallen, valstrik), die men aan lieden met zwakkere con
sciëntie zou kunnen geven, te vermijden. Daarom verdient het m. i. ten 
minste aanbeveling ook uren voor afzonderlijk zwemmen aan te wijzen, 
en wel in voldoende aantal en op een redelijk tijdstip, zodat niet de 
gemengd-zwemmers van de meeste en de beste uren genieten. 

Ook dit punt werd in bovenbedoeld Voorlopig Verslag aangeroerd en 
in het amendement-Stokman belichaamd. Dat wilde de gemeenteraden 
verplichten; 

a. voorschriften te geven met betrekking tot het reserveren van 
gesphikte tijden voor het gebruikmaken van de zweminrichting door 
ieder geslacht afzonderlijk; 

b. maatregelen te treffen om te voorkomen, dat zweminrichtingen 
aanstoot geven aan de bezoekers en het publiek in de omgeving. 

Naar aanleiding van de aanneming van dit amendement verzocht 
minister Drees schorsing der beraadslagingen. Onder verantwoordelijk
heid van minister Joekes is, met intrekking van het ontwerp-Dr~s, 
op 14 Juni 1950 een nieuw ontwerp-Zweminricntingenwet ingediend, 
waarin aan b. en w. wordt opgedragen aan een vergunning tot het oprich
ten of het voor gebruik openstellen van een particuliere zweminrichting 
voorwaarden te verbinden, welke o.m. moeten inhouden 

1. waarborgen ter voorkoming van het geven van aanstoot in zede
lijk opzicht, 

2. dat een zweminrichting op bepaalde door b. en w. goed te keuren 
tijden uitsluitend voor gescheiden zwemmen zal zijn opengesteld. 

De onder 2 bedoelde voorwaarde behoeft echter niet te worden ge
steld, als er in de geJpeente reeds voldoende gelegenheid tot separaat 
zwemmen bestaat. 

Het overtreden van de voorwaarden is strafbaar. 
Bij gemeentelijke zweminrichtingen moet de gemeenteraad bij ver

ordening de onder 1 en 2 bedoelde aangelegenheden regelen, wat het 
onder 2 bedoelde betreft zo, dat er voldoende gelegenheid is voor ge
scheiden zwemmen. 

Van de onder 2 bedoelde voorwaarde kan ontheffing worden verleend, 
en de gemeentelijke verordening behoeft niet van toepassing te zijn, 
ten aanzien van de openstelling der zweminrichting voor kinderen be
neden twaalf jaar. In dit verband merk ik op, dat ik met betrekking 
tot het onderhavige vraagpunt geen principiëel verschil zie tussen fami-
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liebad en gemengd bad. Immers mijn gezin is geen familie van andere 
gezinnen, die tegelijk aan het zwemmen zijn. Ten opzichte van àndere 
gezinnen is familiebad ook gemengd bad. Natuurlijk ontken ik niet, 
dat de inachtneming der eerbaarheid kàn worden bevorderd door de 
remming, die er uitgaat van de omstandigheid, dat ook de eigen man, 
vrouw, ouders, kinderen den zwemmer en bader gadeslaan. 

Men kan zich nog afvragen, of raadsleden, die zelf geen bezwaar 
hebben tegen gemengd zwemmen en zonnebaden, daaraan volle vrijheid 
kunnen ontlenen, voor het openen van enige mogelijkheid tot gemengd 
zwemmen en zonnebaden te stemmen, of dat zij rekening dienen te hou
den met eventuele overwegende bezwaren daartegen in de kringen hun
ner geestverwanten, en dit zelfs in tegenstemmen behoren te tonen. 

Inderdaad ben ik van mening, dat een raadslid onder bepaalde om
standigheden verplicht kan zijn anders te stemmen dan zijn persoonlijke 
mening is, zulks bv. om de opvattingen onder zijn geestverwanten te 
ontzien. Ik geloof ook, dat dit een echt-Christelijk standpunt is: Paulus 
besneed Timotheus. Maar hij weigerde het met betrekking tot Titus. 
Het verschil tussen beide gevallen is subtiel, maar voor Paulus was 
het in de gegeven omstandigheden principieel. 

Maar tevens blijkt hieruit, dat een algemene regel niet valt te stel
len. Hier moeten èn tact èn geweten van het raadslid spreken. En ook 
moet men er voor oppassen, dat niet de meest bekrompen opvattingen 
den toon zouden gaan aangeven, omdat de anderen deze ontzien. 
Waarmede ik overigens in genen dele gezegd wil hebben, dat degenen, 
die tegen alle gemengd zwemmen zijn, er daarin per se bekro~pen 
opvattingen op na houden. In dit verband verwijs ik op het in A.R.S. IX 
(1933), blz. 28 v. opgenomen advies van mijn voorganger Dr J. W. 
Noteboom, die daar o.m. schrijft: 

"Ook het gemengd baden in een waarschijnlijk niet al te groote zwem
inrichting is een zaak, die in een tijd van verslapte zeden niet zonder 
groote beteekenis is. Men kan opmerken, dat de volksopvatting te 
dien opzichte ook in kleinere plaatsen een belangrijke wijziging heeft 
ondergaan en dat er voor de meeste baders en baadsters in het gemengde 
bad niets onoorbaars ligt. 

Hiertegenover staat echter te wijzen op de excessen waartoe het ge
mengde bad en het gemengde zonnebad aanleiding geeft; op het feit, dat 
de naaktcultuur, die sterker wellicht dan menigeen durft toegeven in 
de zwempraktijk onzer dagen tot uiting komt, bij velen - vooral onder 
de jeugd - niet alleen het moreel besef schaadt, doch ook de laatste 
conventioneele waarborgen tegen onzedelijkheid vernietigt; en op het ' 
groote belang, dat men in onzen kring, wel verre van met den modernen 
stroom mede te gaan, krachtiger positie kiest tegen alles wat (op,zichzelf 
misschien vrij ~nschuldig) in zijn praktijk allerlei gevaren medebrengt. 

Of nu beperking ~n de gemengde baden tot het z.g. familiebad vol
doende aan deze bezwaren tegemoet komt, is niet met zekerheid te 
zeggen. Dit zal van de praktijk afhangen. En die praktijk heeft u niet 
in uw hand, terwijl wij ook geen kans zien zoodanige regelen te maken, 
die waarborg Zijn, dat misbruik van het familiebaddoor gehuwden of 
ongehuwden zal Worden voorkomen." 

,-
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Intussen zij er de aandaeht op gevestigd, dat het in Dr Noteboom's 
advies ging om persoonlijke medewerking van antirevolutionaire per
sonen in (het bestuur van) een particuliere stichting en niet om wat 
antirevolutionairen als overheidspersonen (aan zulk een stichting) mo
gen helpen toestaan, hetgeen uiteraard enigszins verschillende posities 
zijn. Dit onderscheid nu verder daargelaten, meen ik overigens, ook in 
het licht van hetgeen Dr Noteboom hier betoogt, mijn in het boven
staande geargumenteerde opvatting, op de daar ontvouwde gronden, te 
kunnen handhaven. G. 

2. VRAAG: 

Voor enigen tijd stelden b. en w. den raad voor, op een verzoek van 
twee bouwpastoors gunstig te beschikken, door voor twee in aanbouw 
zijnde roomse kerken elk f 25.000,- te schenken. Gewezen werd op het 
voorbeeld Tilburg, Eindhoven en 's Hertogenbosch, waar voor gelijk 
doel nog grotere subsidies waren gegeven. Ik was tegen, mijn c.h. col
lega voor. 

Gaarne verneem ik uw mening. 

ANTWOORD: 

Subsidiëring van kerkbouw is in overwegend roomse gemeenten inder
daad geen uitzondering. Reeds in den tijd, dat Dr KUYPER minister 
van Binnenlandse Zaken was, vond een debat plaats over de houding 
der Regering in een aantal gevallen, welke zich hadden voorgedaan. In 
een advies van Dr NOTEBOOM in A.R.8. XIV (1938), blz. 334 v.v. worden 
gevallen genoemd uit Venlo (1912 en 1925), Eindhoven (1924), Maas
tricht (1925), Groesbeek (1928). En in het no van het r.k. orgaan Dg 
Gemeenteraad. van November 1950 wordt mededeling gedaan van een 
voordracht van b. en w. van Heerlen, den bouw te subsidiëren 'zowel van 
een rooms als van een baptistisch bedehuis, alsmede een algemene rege
ling betreffende subsidie voor kerkbouw vast te stellen, volgens welke 
dit zou worden bepaald op 20 % van de noodzakelijke bouwkosten en 
de grondkosten tot een voor ieder geval afzonderlijk te bepalen maxi
mum-bedrag. 

Dr NOTEBOOM heeft te vermelder plaatse, alsmede in A.R.S. VI 
(1930), blz. 372 V.V., subsidiëring van kerkbouw afgekeurd, met - in 
grote trekken - de volgende motivering: 

1., Subsidiëring van overheidswege ten behoeve van kerkbouw. wordt 
soms verdedigd met te wijzen op de subsidiëring van het bijzonder 
onderwijs. Dit argument gaat echter niet op. 

De gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs voor de open
bare kassen is volstrekt niet te beschouwen als de verwezenlijking van 
een antirevolutionair beginsel. Eerder is zij een door bezwaren gedruk
te noodoplossing, voortgesproten uit de omstandigheid, dat er bij den 
aanvang van den schoolstrijd nu eenmaal reeds op ruime schaal rech
streeks van overheidswege gegeven wordend onderwijs bestond. Dit uit
gangspunt voor de onderwijssubsidiëring ontbreekt bij de kerken: over
heidskerken zijn er niet. 

,. 
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2. Zal er in voldoende mate goed onderwijs kunnen worden gegeven, 
dan is aan financiële overheidsbemoeiing daarmede niet meer te ont
komen. Dat het bestaan van goed onderwijs voor ieder zijn betekenis 
heeft, wordt door iedereen erkend. Met de kerk staat het helaas anders. 
Ongelo'Vigen resp. andersdenkenden achten de resp. een bepaalde kerk 
zowel voor zich persoonlijk als voor het leven van den staat waarde
loos. Overheidssteun aan kerken, mede op hun kosten, zullen zij als 
hun aangedaan onrecht beschouwen. Die reactie zal uiteindelijk strek
ken tot groter schade van de kerk. 

3. Subsidieverlening van overheidswege betekent feitelijk, dat degene, 
.die van geen enkele kerk iets wil weten, wordt gedwongen tochten 
behoev~ van een of meer kerken bij te dragen, dat eventueel een jood 
gedwongen wordt voor den roomsen eredienst te betalen en ~en roomse 
voor een protestanten eredienst. In den grond der zaak komt dit neer 
op verkapten geloofsdwang. 

4. Bovendien erkent een gemeentebestuur, dit aan een kerk subsidie 
verleent, de betekenis van den godsdienst niet, maar miskent haar. Sub
sidieverlening van overheidswege aan een kerk strekt niet tot ere van 
de kerk en van den Koning der kerk, doch betekent een smaad voor de 
kerk en voor de lidmaten der kerk, die door het vragen en aanvaarden 
van overheidssubsidie er openlijk voor uitkomen, dat zij niet b~reid 
zijn (indien er bereidheid ware, zouden de strict nodige ,middelen er 
ook wel zijn), de voor den eredienst nodige offers te brengen. En nu 
kan men wel zeggen: "daarmede heeft de Overheid niet te maken; dat 
is een zaak voor de kerken zelf", maar dat is niet juist. De Overheid 
heeft zich wel degelijk te onthouden van daden, waardoor zij de kerken 
onteert. 

5. Tenslotte moet de Overheid zich ook daarom van subsidieverlening 
(niet te verwarren met de uitkeringen, welke voortvloeien uit de voor 
anderhalve eeuw geschiede naasting van kerkelijk goed door de Over
heid) aan de kerken onthouden, omdat financiële steun aan kerken de 
kerken verzwakt en in een van de Overheid afhankelijke positie brengt, 
met alle gevaar van dien. 

6. Dr NOTEBOOM ziet eigenlijk maar één geval, waarin tegen sub
sidiëring van kerkbouw geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, nI. 
dat, waarin een bepaalde kerkgemeenschap, niet uit een oogpunt van 
haar eigen belang, maar terwille van een publiek belang, in overleg met 
of op verzoek van de Overheid, zich uitgaven getroost voor een uit 
stedebouwkundig oogpunt fraai kerkgebouw of voor bepaalde voorzie
ningen aan een kerkgebouw. 

Na deze weergave van de argumentatie van Dr NOTEBOOM zij mijner-
zijds nog het volgende opgemerkt. -

Het komt mij voor, dat wij ons uitgangspunt niet moeten nemen 
- dat deed ook Dr NOTEBOOM niet - in de overweging, dat de Over
heid dáárom geen subsidie voor kerkbouw zou kunnen geven, omdat zij 
voor zulke zaken haar door alle burgers - ook ongelovigen en "anders
denkenden" - bijeengebrachte middelen niet zou mogen gebruiken, met 
name om hen niet te kwetsen, en daarom in zaken als deze "neutraal" zou 
moeten blijven, of uit overweging, dat zij dan straks ook subsidiën 
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zou moeten toestaan voor allerlei doeleinden van andere gezindten. 
Die argumenten zijn ondeugdelijk, want ook de Overheid is aan Chris

tus onderworpen en jegens Hem tot gehoorzaamheid verplicht. Zij kan 
dus nooit en nergens "neutraal" zijn. En wanneer de andersdenkenden 
ook om subsidie komen, moet zij den grond waarop en het doel waarvoor 
dezen om subsidie komen vragen op de eigen verdiensten . van dien 
grond en dat doel beoordelen. 

De wenselijkheid van het verlenen van enig subsidie zal de Overheid 
steeds moeten overwegen in het licht van hetgeen haar taak als Over
heid is. 

Hierover wordt o.a. gehandeld in A.R.S. XIX (1949), blzz. 55/6, 
116-8. Daar wordt gesteld, dat de taak der Overheid is de handhaving 
der openbare gerechtigheid onder, tussen en ten behoeve van haar on
derdanen. Dat is een principieel beperkte taak. Maar andererzijds zij men 
. zich ervan bewust, dat de openbare gerechtigheid bij zeer vele zaken be
trokken kan zijn. Men denke daarbij vooral niet alleen aan openbare 
orde, rust en zedelijkheid. De openbare gerechtigheid kan medebrengen 
niet alleen, dat de Overheid diefstal, moord enz. bestraft, maar ook dat 
zij verkeersregels stelt en de naleving daarvan afdwingt, dat zij wegen, 
kanalen en dijken aanlegt, dat zij het onderwijs subsidiëert en bijdragen 
uitttrekt voor monumentenzorg (vgl. A.R.S. XIX, blz. 219 v.). 

Ook kunnen wij met bedoeld kriterium niet werken als met een scha
blone. Het is leidraad en lichtbaken. De beslissing, of de handhaving 
der openbare gerechtigheid een maatregel vordert, valt steeds in het 
concrete geval. 

Ik zou daarom ook niet durven beweren, dat overheidssubsidie voor 
kerkbouw onder alle omstandigheden behoort te worden afgewezen. Wel 
ben ik echter van oordeel, dat de prediking van het Woord Gods, de 
verbreiding van het Evangelie en al wat daarmede samenhangt onder 
normale omstandigheden zozeer behoren tot de taak van de kerk en 
van de gelovigen, dat er wel zeer bijzondere omstandigheden aanwezig 
moeten zijn, zullen zij er toe gerechtigd zijn, voor kerkbouw, Bijbelver
spreiding e. d. een beroep op de Overheid te doen en zal deze harer
zijds gerechtigd zijn, aan zulk een beroep gehoor te geven. 

Nu komt het mij voor, dat in Nederland de positie en de kracht, ook 
de financiële kracht van het christenvolk nog wel van dien aard is, dat 
het met zulk een krachtsinspanning als voor dit doel mag worden ver
wacht en verlangd, in staat is daarvoor de benodigde middelen ten 
volle bijeen te brengen. 

Naar mijn mening dient op dien grond subsidiëring van overheids
wege ten behoeve van kerkbouw vooralsnog in het algemeen te worden 
afgewezen. 

Dit is ook in overeenstemming met hetgeen aan art. XXII van ons 
program ten grondslag ligt. 

In de praktijk is het aantal gevallen van gemeentelijk subsidie ten 
behoeve van kerkbouw, met name in de zuidelijke provincies, kennelijk 
toenemend. Dit wordt bevorderd doordat G.S. er daar uit hoofde van 
het hun bij de artt. 242 VVo en 248 der gemeentewet opgedragen toezicht 
op de gemeentebegroting vermoedelijk geen bezwaar (meer) tegen mQ-
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ken. Dan kan de Kroon nog wel ingrijpen krachtens haar algemeen 
vernietigingsrecht ten aanzien van gemeentelijke besluiten, maar daar
tegen had reeds Dr KUYPER bezwaar ~ hoewel onder zijn verantwoorde
lijkheid de Kroon G.S. enkele malen in het gelijk stelde, toen zij 
goedkeuring van posten van dezen aard weigerden., U zie hierover 
o.a. A.R.S. VII (1931), blz. 123, alsmede A.R.S. XIV, blz. 835.' 
Op beide genoemde plaatsen wordt de motiveri:ng van Dr KUYPER voor 
zijn in beide gevallen verschillende houding medegedeeld; op eerstge
noemde plaats geeft Mr P. A. SCHWARTZ ook zijn oordeel over haar. 
Men zie ook Léon-Vos, Rechtspraak en literatuur op de gemeentewet, 
's Gravenhage---Leiden, 1936, 4e stuk, blz. 663vv., ad art. 240 der wet. 

Het laatste mij bekende geval, waarin de Kroon G.S. volgde in het 
niet-goedkeuren van een subsidie-post ten behoeve van kerkbouw, deed 
zich in 1929 voor ten aanzien van een besluit van den raad der gemeente 
Groesbeek. Daar werd toen, ondanks een uitvoerig betoog van het ge
meentebestuur, dat er toe strekken moest aan te tonen, dat de QPen
bare belangen in het algemeen en de gemeentelijke in het bijzonder der
mate met den beoogden kerkbouw waren gediend, dat gemeentelijk sub
sidie hier stellig verantwoord was, door de Kroon overwogen, "dat toch 
dit subsidie in werkelijkheid in hoofdzaak strekt tot bestrijding van de 
jaarlijksche kosten wegens de instandhouding van de in het geschil be
trokken Roomsch~Katholieke Kerk te Horst, en niet aannemelijk is ge
maakt, dat het gemeentebelang in die mate daarbij betrokken is, dat 
het verleenen van subsidie ten behoeve daarvan gerechtvaardigd zou 
zijn." G.S. hadden tevoren overwogen, "dat niet dan in zeer bijzondere 
gevallen de gemeentegelden mogen worden aangewend ten behoeve van 

" , den bouw eener Kerk, en dat zoodanig bijzonder geval in casu niet aan
wezig was." 

Mij hierbij aansluitend zou ik ertoe neigen, tegen de tlians blijkbaar 
veelszins gevestigde praktijk in, van oordeel te zijn, dat voor het tegen
woordige gemeentelijk subsidie voor kerkbouw niet alleen staatkundig is 
te veroordelen, maar veelal ook staatsrechtelijk in strijd is met "het 
algemeen belang" moet worden geacht. 

Tenslotte zij er de aandacht op gevestigd, dat de minister van Weder
opbouwen Volkshuisvesting, onlangs het verlenen van provinciaal of 
gemeentelijk subsidie ten behoeve van herbouw van door oorlogsgeweld 
'Oerwoeste kerk(elijke) gebouwen heeft afgeraden, omdat zulke subsidies 
toch in mindering komen op hetgeen, waarop de bewuste kerkgemeente 
aanspraak zou kunnen doen gelden ingevolge de Wet op de materiële 
oorlogsschaden. G. 
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Dr J. SCHOUTEN, De kracht der Zwakheid. Rede, uitge· 
sproken ter buitengewone Deputatenvergadering van 
de Anti-Revolutionaire Partij, gehouden op Donder
dag 26 October 1950 in "Tivoli" te Utrecht. (Uitgave 
van het Centraal Comité van A.R. Kiesverenigingen). 
's-Gravenhage, 1950. 

Elk nummer van dit tijdschrift begint met de officiële mededeling, dat 
de gehele inhoud, dus ook de boekbesprekingen, blijft voor rekening van 
de schrijvers. De voorzitter van de Redactie noch een der andere redactie
leden draagt dus voor deze bespreking van de jongste deputatenrede van 
Dr SCHOUTEN enige andere verantwoordelijkheid, dan dat men het geris
keerd heeft, de bespreking aan mij op te dragen. 

Wat is een Deputatenrede? 
Dr KUYPER heeft ook in dat opzicht een traditie gevormd. Door hem 

is een Deputatenrede geworden tot een . beschouwing over de strategische 
positie der partij en tegelijk tot een marsbevel. En dit strijdbare element, 
dat al zijn redevoeringen beheerste, werd geadeld en verinnigd door het 
getuigende, het profetische, het Evangelische element, dat door de een· 
voudigen werd verstaan en waardoor de ontmoedigden werden gesterkt. 
De prediker KUYPER ging nooit in den partijvoorzitter verloren. Daardoor 
sprak KUYPER heel vaak in de tweede persoon: gij mannen broeders, een 
elk van u ... 

Dr SCHOUTEN is in zijn deputatenrede meer beschouwend, soms zelfs 
meer theoretisch, zodat het concrete en actuele meer wordt aangeduid 
dan direct genoemd, vooral als het gaat om het bijzondere en het illus
tratieve. Ik noem maar een voorbeeld. Het is bekend, dat Roosevelt dool' 
de afspraken te Yalta Oost- en Midden-Europa grotendeels heeft prijs
gegeven aan Rusland. SCHOUTEN formuleert dat zo: "Helaas hebben 
redenen, welke thans niet nader kunnen worden besproken, er toe geleid, 
dat men meende voor het behoud en de verbetering der samenwerking 
afspraken te moeten maken, concessies te doen, waardoor het machts
gebied van Rusland aanzienlijk is vergroot." 

Typerend zijn ook zinswendingen als: Men vraagt wellicht ... , Men f 

herinnere zich te dezer zake . . . enz. 
Om kort te gaan, SCHOUTEN, die zo fors en op den man af weet te 

spreken, loopt gevaar, zichzelf al te veel af te remmen, als hij een rede
voering opschrijft. En dan wordt hij soms te abstract in zijn formu
leringen. 

En nu de inhoud. 
Die is positief en houdt een opdracht in. 
Dat zijn de twee grote verdiensten. 
SCHOUTEN staat in de wereld van het midden der 20ste eeuw, hij analy- r.· 

seert de situatie en zegt ons, wat onze taak is. 
Het grootste deel van de rede is gewijd aan de samenwerking tussen 

de volken en aan de internationale politiek, waarbij de spreker beslist 
en principiëel kiest voor het Europese federalisme. Terecht wijst hij er op, 
dat we hier niet te maken hebben met een na-oorlogs verschijnsel, maar 
met een historische ontwikkeling, die door de oorlogen en de gevolgen 
daarvan werd versneld. En het is de tragische worsteling van Dr COLIJN 
geweest op het gebied van de internationale economische samenwerking, 
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dat hij vergeefs heeft gestreden tegen een kortzichtige nationalistische 
politiek van verschillende staten, een politiek, waardoor de welvaart en 
de vrijheid van de volken op het spel werden gezet. 

Dr SCHOUTEN trekt de lijn van Dr COLIJN verder. Er is hier geen 
deviatie en geen verslapping. 

Maar de noodzaak tot samenwerking tussen de vrije volken van West
Europa krijgt een heel bijzonder en dringend karakter door het Rus
sische gevaar. 

Dit alles wordt door Dr SCHOUTEN op heldere en overtuigende wijze 
uiteengezet. En het beste gedeelte van zijn rede vormen naar mijn 
mening de passages, die gewijd zijn aan de argumenten van hen, die 
menen, dat zij een Westeuropees federalisme op principiële gronden moe
ten afwijzen. Ik ga daar hier geen samenvatting van geven. Maar 
wat de schrijver hier biedt, is zuiver, overtuigend, principiëeI. Ik heb 
slechts één bezwaar. Als Dr SCHOUTEN het bezwaar' bespreekt, dat 
federalisatie van West-Europa zal leiden tot snellere secularisatie, omdat 
de meeste volken van West-Europa in sterke mate zijn ontkerstend, 
dan erkent hij het gevaar, hij meent ook, dat wij daarom er voor moeten 
waken, dat belangrijke sectoren van wetgeving en bestuur volledig onder 
nationale souvereiniteit moeten blijven, maar hij let niet op de andere 
zijde van het vraagstuk: de verrassende mogelijkheid en de verwaarloosde 
plicht, in geheel West-Europa de politieke belijdenis uit te dragen: 
Niet de Vrijheidsboom, maar het Kruis. En daar ligt m. i. een van onze 
grote taken. Wij moeten de frontieren over. Wij moeten bouwen aan 
een ,nauwe politieke samenwerking tussen allen, die, waar ter wereld 
ook, het Koningschap van CHRISTUS ook voor het staatkundig leven 
belijden. 

Een andere taak wordt wèl met nadruk aangewezen. Wij moeten 
er voor zorgen, dat wij allerlei 'internationale vraagstukken veel beter 
onder de knie krijgen. Dr SCHOUTEN formuleert het zo: "Daarom is 
het zo bitter nodig, dat zij die door deskundigheid en ervaring daarvoor 
zijn aangewezen, zich ingespannen met deze veelomvattende zaken 
bezig houden en als wegwijzers in veilige richting optreden voor de 
regeling, de organisatie en de uitvoering daarvan." M. i. kan men het 
gerust concreter zeggen: wij hebben een ontstellend tekort aan deskun
digheid op internationaal gebied in onze partij en wij moeten onze 
knapste kerels op dit terrein aan het werk zetten. 

Over de binnenlandse vraagstukken spreekt Dr SCHOUTEN veel be
knopter. Hij wijst er op, dat wij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 

, . hebben te àanvaarden en er voor moeten werken, om haar te maken 
tot een levende en beschermende en stuwende kracht in ons volksleven. 
Daarvoor is het nodig, dat de leden van onze partij ook op het gebied 
van de maatschappelijke organisaties hun roeping verstaan en zich 
niet langer laten inkapselen in neutrale organisaties. Het is goed, dat 
dit in de rede nog eens duidelijk wordt gezegd. 

En ten slotte wordt kort en ernstig gesproken over de ingezonkenheid 
en de lauwheid. De verslapping wordt beschouwd als een algemeen 
verschijnsel van dezen tijd en we worden aangespoord, trouw te zijn 
in het waken en strijden. "Ons patrimonium, hoe ook gehavend en 
geamputeerd roept om bescherming, verdediging. en ontwikkeling, om 
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een gebruik ten bate en tot zegen van allen, om een gestäge, volhar-' 
dende en bezielende werkzaamheid in geloof." 

En als ik zo deze rede nog eens weer nalees en analyseer, dan is mijn 
conclusie: hoe meer ik er over nadenk, hoe meer het mij duidelijk 
wordt, dat wii ontzaggelijk veel hebben te doen. Laat dat ons - tot 
bemoediging zijn! H. ALGRA 

Prof. Mr J. H. P. BELLEFROID, Inleiding tot de Rechts
wetenschap in Nederland. Zesde herziene druk, Dek
ker & van de Vegt N.V., Nijmegen-Utrecht, 1950. 

Met vreugde voldoen wij aan het verzoek van den uitgever, dit werk 
aan te kondigen, in het bijzonder recensent, voor wien het in één zijner 
eerste edities van zoveel nut is geweest. Zoals het voorwoord ons mee
deelt, is het geschreven ten dienste van onze aankomende juristen. In 
de onder deze categorie bestaande behoefte voorziet het op uitnemende 
wijze. Wij aanvaarden het boek zoals het zich geeft en willen ons dus 
niet verdiepen in de vraag, of, en zo ja in welken vorm, een encyclopaedie 
der rechtsgeleerdheid tijdens bedoelde studiefase de plaats der gebrui
kelijke inleidingen e. d. 'behoort in te nemen. 

Onder vermelding van zeer veel litteratuur maakt Prof. BELLEFROID 
den student wegwijs in de elementaire begrippen van de wereld van het 
recht en dan speciaal van het Nederlands recht. Het boek is principieel 
rooms-katholiek en dit brengt ons in herinnering de tegenover de ons 
toen slechts bekende humanistische onderwijssfeer aangenaam aandoende 
christelijke geest der Nijmeegse universiteit. Wanneer wij boven aan 
blz. 4 lezen: het laatste doel van het recht is de verheerlijking Gods, dan ge
voelen wij te schrijnender de huidige partijverbindingen in ons land tegen
over hetgeen het hart van den rechtgeaarden rooms-katholiek en christe
lijken protestant toch 'beseft als den grond, die hèn behoort saam te binden. 

Uiteraard treden de verschillen tussen de rooms-katholieke en onze 
rechts idee evenzeer duidelijk aan den dag en blijkt ook, hoe slechts de 
calvinistische wetsidee in staat is, het recht zijn specifieke plaats te 
geven door het te betrekken op den religieuzen wortel van het gescha
pene. Voor de niet-statelijke rechtsgemeenschappen en het eigen juri
disch karakter harer rechtsaspecten heeft de rooms-katholieke beschou
wing evenmin plaats als de humanistische. 

In goed rooms-katholieken zin wordt het recht ook in het onderhavig 
werk teruggevoerd op den grondnoemer der zedelijkheid: "het beginsel 
van rechtvaardigheid behoort tot het gebied der zedelijkheid" (blz. 2). 
De schrijver wenst de "ethische richting" dààrom niet zonder meer te 
volgen, wijl de inhoud van het recht mede door zijn doel wordt bepaald. 
Daarmee staan wij rechtstreeks vóór de thomistische wetsidee, doch 
hebben hierbij te bedenken, dat daarin ook de zedelijkheid slechts door 
de richting op het doel wordt bepaald. Tegenover deze inter-creatuurlijke 
bepaling stelt de calvinistische wetsidee de transcendentale, welke niet 
toelaat, het karakter van het geschapene uit het geschapene te bepalen 
en den Schepper niet als causa finalis doch als souvereinen Oorsprong 
van al het bestaande belijdt. De wijze, waarop de schrijver (blz. 14 e.v.) 
de kw~stie der rechtsbeginselen bespreekt, wordt voor ons besef door 
·hetzelfde bezwaar gedrukt. 
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Het zou onrechtvaardig zijn, passages de revue te laten passeren, 
, waar ons uitgangspunt een anderen weg aangeeft, want wij weten weder

zijds open en eerlijk wat wij aan elkaar hebben. T. a. v. de rechtsbronnen 
maakt Prof. BELLEFROID zelf de opmerking, hoe verwikkeld hier de 
vragen liggen. Een enkele vraag op dit punt: hoe valt te verdedigen 
(blz 54/55), dat de "overtuiging" (opino juris seu necessitatis) tegelijK 
een psychologisch element en een zedelijke. macht zou zijn? . 

Bij de behandeling van het thema "wet in materiëlen zin" hadden wij 
gaarne een uitstapje buiten het positiefrechtelijk terrein gezien, vermits 
toch juist ook de aankomende jurist o. i. behoort te weten, dat dit begrip 
heel wat meer strijdvragen oproept dan uit den eenvoudig gehouden 
tekst zou blijken. Idem voor wat betreft de idee van de rechtsstaat. 

Bij de behandeling der uitlegmethoden stuiten wij ook in dit boek 
op het bezwaar, dat in het algemeen ons uit de rechtslitteratuur op dit 
punt tegemoet treedt. Onbevangen lezen laat den indruk achter, dat de 
rechtszin der wet ons eerst duidelijk zou kunnen worden door haar op 
allerlei wijzen (gràmmaticaal, historisch, dogmatisch, teleologisch enl!:.) 
te verklaren, mits wij maar geen "juridische" verklaring beproeven, 
terwijl toch naar onze mening alleen deze laatste ons den zin der posi
tieve rechtsregels vermag te onthullen. Er blijkt slechts uit, dat de 
juridische vakwetenschap, in tegenstelling bv. tot de economische, nog 
niet op éénduidige wijze doordrongen is van de noodzaak, tot eIken prijs 
allereerst te komen tot afgrenzing van den zin van haar vakgebied. 

Treedt in de kwestie van de interpretatie een tekort in modale be
zinning aan den dag, in de onderscheiding van publiek en privaat recht 
is er een· gemis aan inzicht in de individuele structuurverschillen bin
nen den rechtszin zelf. Vandaar dat de schrijver het voorkomen van 
el~menten van schijnbaar privaatrechtelijk karakter in het publiek recht 
en omgekeerd slechts constateert, doch op generlei wijze verklaart, en 
overhelt tot de zienswijze (blz. 121), dat het verschil tussen beide slechts 
van graduelen en hoofdzakelijk positiefrechtelijken aard is. Dit gemis 
aan inzicht vloeit uit dezelfde bron voort als de miskenning van het 
eigen juridisch karakter van het buitens~tse recht in vollen omvang. 
Bij terugleiding der modale aspecten en individuele structuurverschil
len in den kosmos tot zijn geheel enigen religieuzen wortel zou ook het 
hier in geding zijnde onderscheid duidelijk worden en tevens aan de 
vervlechting van statelijk publiek recht met privaat recht in eigenlijken 
zin - namelijk binnen de sfeer van het burgerlijk recht - volledig 
"recht" gedaan kunnen' worden. 

Na bovenstaande gedachtenwisseling, waarin de schrijver allermeest 
een bewijs van erkentelijke belangstelling moge zien, willen wij beslui~ 
ten met twee opmerkingen: ten eerste, dat behandelen der positieve 
rechtsstof, ook waar nieqwe onderwerpen naar den eis des tijds zijn 
tussengevoegd, als steeds tevoren heeft plaats gevonden met de volledig
heid, beknoptheid en duidelijkheid, die den studerenden lezer niet 
anders dan grote voldoening kunnen geven; ten tweede dat de open
heid, waarmee grondbeginselen en moeilijkheden voor onze aandacht 
zijn gelegd, ons slechts aanleiding kunnen geven, dit werk aan onze 
- ook de niet-rooms-katholieke - aankomende juristen van -harte aan 
te' bevelen. MEKKES 
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DOOR 

F. W. DIRKER, ec. drs. 

De laatste maanden heeft de ontwikkeling welke het tot stand 
komen van de Economische Unie tussen Nederland enerzijds en 
België/Luxemburg andererzijds te zien gaf weer in het middel
punt dèr publieke belangstelling gestaan. Aangezien zich eind 
December in deze ontwikkeling een min of meer sensationele wen
ding scheen te voltrekken is deze belangstelling niet geheel onbe
grijpelijk. Het is daarom thans een geschikt moment om in het 
kort de huidige situatie uiteen te zetten. Daarbij kan dan tevens 
worden ingegaan op de vraag of odk ten aanzien van de voor
genomen economische unie tussen Nederland en België/Luxemburg 
niet het aloude spreekwoord waarheid zal worden, dat van uitstel 
afstel komt. 

Nu is het voor een juiste beoordeling van de huidige situatie 
niet voldoende bij de ontwikkeling van de laatste maanden te 
blijven staan. Een - zij het korte - blik op de ontwikkeling der 
ideeën en gebeurtenissen die het tot stand komen van het voor
Unie-verdrag in den loop van 1949 hebben geleid, is daartoe wense
lijk. Dit des te meer daar dit artikel tevens beoogt een algemene 
oriëntatie te 'geven van den zin en de betekenis van de Economische 
Unie in het algemeen. 

* * * 
Toen de Regeringen van Nederland, België en Luxemburg op 

5 September 1944 te Londen de Douane-overeenkomst sloten, was 
dit maar niet een toevallige gebeurtenis, het product van een 
verheugenis des harten, waarin deze ministers verkeerden als ge
volg van hun overtuiging dat de bevrijding der Lage Landen 
(Brussel was op 4 September door de geallieerden bezet) binnen 
korten tijd een feit zou zijn. Neen, deze overeenkomst had een 
lange voorgeschiedenis, hoewel de ontwikkeling der gebeurtenis-
A. s. XXI-!J 4 
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sen er uiteraard niet vreemd aan was, dat die overeenkomst juist 
op dat moment werd gesloten. 

De Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zijn sinds mensen
heugenis twee gebieden geweest, die elkaar economisch aanvulden 
en ook in zekeren zin op elkaar aangewezen waren. 

Deze economische samenwerking tussen de lage landen heeft 
perioden van bloei en verval gekend, al naar gelang de politieke 
situatie in Europa mee of tegen werkte. 

Na den opstand en de afscheiding van Zuid-Nederland in 1830 
scheen er wel definitief een einpe aan dit samenspel te zijn ge
komen. Niets was echter minder waar. Reeds in 1839 (d. w. z. 9 
jaar na de afscheidiI).g) gingen er in de Belgische volksvertegen
woordiging stemmen op, te komen tot een tol-unie tussen België 
en Nederland. In 1851 werd van Belgische zijde een nieuwe poging 
gedaan om tot een Douane-overeenkomst met Nederland te komen. 
Het bleef echter bij pogen. Zo ging het in 1878, 1905 en 1907. 
Na de periode van verkoeling tussen België en Nederland in de 
jaren 1918 tot 1927 werd de draad der historie opnieuw opge
nomen en werd - mede onder invloed van de economische ont
wikkeling (de wereldcrisis had inmiddels haar intrede gedaan) -
wederzij ds weer nauwer contact opgenomen. Dit kwam tot uiting 
in een tweetal verdragen welke in de jaren dertig tussen België 
en Nederland werden gesloten. Het eerste was in 1930 het Verdrag 
van Oslo (de Scandinavische landen waren daarbij eveneens aan
gesloten), waarbij Nederland en België afspraken hun wederzijdse 
invoerrechten niet te zullen verhogen zonder elkaar te raadplegen. 
Als aanvulling daarop kwam in 1932 het Verdrag van Ouchy. 
Nederland en België verplichtten zich toen, de wederzijdse invoer
rechten in een periode van 5 jaar met 50 % te verminderen. Dit 
verdrag is echter nooit toegepast doordat Engeland en de Ver.· 
Staten zich beriepen op de meest-begunstigingsclausule, d. w. z. zij 
wilden dezelfde voorrechten genieten als die welke België en 
Nederland elkander toestonden. Deze meestbegunstigingsclausule 
kwam namelijk voor in de handelsverdragen welke er tussen 
België, Nederland, Engeland en de U.S.A. onderling bestonden. 
Aangezien Nederland, evenmin als België, hiervoor iets voelde, 
is van de verlaging der wederzijdse invoerrechten nooit iets ge
komen. Desniettegenstaande bleef de idee van een nauwere econo
mische samenwerking tussen België en Nederland levendig. Dit 
leidde in 1938 tot het in het leven roepen van een gemengde, uit 
Nederlanders en Belgen bestaande, commissie, welke een gunstig 
rapport uitbracht. Zo was de situatie bij het uitbreken van den 
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oorlog in 1940. Bij de beide Regeringen in ballingschap te Londen 
bleef de idee van een nauwere economische samenwerking echter 
eveneens leven. Hie~bij voegde zich de verwachting, dat debe~ 
zetting door de Duitsers op de verschillen in economische en sociale -
omstandigheden nivellerend zou hebben gewerkt en de economische 
moeilijkheden voor beide landen bij de bevrijding niet veel van 
elkaar zouden afwijken. Het moment voor het nemen van een 
besluit was dus uitzonderlijk gunstig. Dit leidde dan ook op den 
vooravond van de bevrijding tot het afsluiten van een douane
overeenkomst. Helaas is de militaire en economische ontwikkeling 
sindsdien voor beide landen anders geweest dan men op 4 Septem
ber 1944 kon bevroeden. Straks zal daarop nog nader worden 
ingegaan. 

Allereerst dient hier kort te worden uiteengezet wat een douane
unie is. Dit is wel van belang, want in het uiteindelijk door beide 
volksvertegenwoordigingen in 1947 bekrachtigde protocol -(de 
douan&overeenkomst kon daardoor op 1 Januari 1948 in werking 
treden) werd (in par. 8) niet van een douane-unie doch van een 
economische unie gesproken. Men is in 1947 dus welbewust verder 
gegaan dan oorspronkelijk in 1944 het geval was. De douan~ver
eenkomst werd dientengevolge gezien als een eerste stap, waarop 
noodzakelijkerwijs nog andere moesten volgen. 

Een douane-unie is niets meer dan het woord aangeeft, name~ 
lij'k een overeenkomst waarbij beide partners afspreken ten op
zichte van derde landen een zelfde invoerrecht te heffen en den 
invoer uit beide landen onderling zonder heffing van invoerrech
ten te doen geschieden. Van een opheffing van wederzijdse douane
grenzen is dus nog geen sprake. Allerlei andere handelsbelemme
ringen blijven bestaan zoals de accijnzen, de omzetbelastingen, de 
contingentering, de monopolieheffingen en tenslotte de reglemen
tering van het goederenverkeer en het geld- en kapitaalverkeer; 
zolang bv. de accijnzen in beide landen niet gelijk zijn kan de 
douanegrens niet worden opgeheven. Zou men dit doen dan zou 
van België uit b.v. het bier en de suiker - waarop dè accijns in 
België veel lager is dan in Nederland - in Nederland tegen veel 
lagere prijzen kunnen worden ingevoerd en verkocht dan in Neder
land geproduceerd bier of suiker. 

Een volgende stap tot een nauwere samenwerking is een tol
unie. Bij een tol-unie worden België en Nederland verenigd tot 
één douanegebied. Dit kan eerst gebeuren indien alle andere .b& 
lastingen op den invoer, namelijk de accijnzen, de omzetbelasting 
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en de bijzondere invoerbelastingen ,(b.v. de, bijzondere wijnbelas
ting) zijn verdwenen. In de practijk betekent dit, aangezien de 
staatskas deze inkOIrulten nu eemnaalniet kan missen, dat de 
accijnzen en de omzetbelastingen in beide landen aan elkaar gelijk 
moeten worden gemaakt. Dit wil niet zeggen, dat zij in beide 
landen precies gelijk moeten zijn. Voldoende is als hun druk op 
het bedrijfsleven in beide landen ongeveer dezelfde is. Hoewel dan 

.t-- wanneer deze verschillen zijn verdwenen - de douanegrens 
kan vervallen blijft de grens als zodanig - en dus ook de con
trole op in- en uitvoer - nog bestaan. Want nog steeds blijven 
van kracht de in- en uitvoerbeperkingen die de beide landen op 
het goederenverkeer en het geld- en kapitaalverkeer hebben inge
steld. Eerst wanneer deze zijn opgeheven kan van een economische 
unie worden gesproken. 

Bij een economische unie zijn dus twee landen tot één grote 
economische eenheid samengesmolten. Goederen, geld en arbeids
krachten kunnen zich in zulk een situatie zonder enige beperking 
over de grens tussen deze twee gebieden bewegen. 

De eenvoudigste en meest doeltreffende manier om dit te be
reiken zou zijn de twee gebieden ook politiek tot één geheel te 
maken, d. w. z. de twee Regeringen en de twee ambtelijke appa
raten tot één samen te voegen. Aangezien deze politieke eenheid 
door België en Nederland niet wordt begeerd, zal - wil men ten
minste van een economische unie kunIien spreken - de gehele 
economische, monetaire en sociale politiek in beide landen gelijk
gericht dienen te zijn. Dit betekent een op elkaar afstemmen van 
de loon- en prijspolitiek, van de subsidiepolitiek, van de landbouw
politiek, van de sociale politiek, enz. Daarnaast is eenheid in het 
buitenlands handels- en betalingsverkeer vereist. Er zal een ge
meenschappelijk in- en uitvoerregiem moeten zijn, terwijl het 
deviezenbezit gemeenschappelijk zal moeten worden beheerd en 
volgens bep~lde maatstaven zal moeten worden verdeeld. De be
lastingdruk voor de ondernemingen moet in· beide landen gelijk 
worden gemaakt, evenals de sociale lasten.. Op agrarisch en indu
strieel gebied moeten aanpassende maatregelen worden getroffen 
b.v. wat betreft de kartelwetgeving en de bedrijfsvergunningen. 

Wanneer men zich den omvang van de hieruit voortvloeiende 
beslissingen en maatregelen goed indenkt, is het meteen duidelijk 
welk een omvangrijke arbeid dit is en welke vérgaande consequen
ties hieraan zijn verbonden. Bovendien is dan duidelijk welke 
grote moeilijkheden hierbij dienen te worden overwonnen. Het tot 
stand komen van een economische unie - en de wil hiertoe is 

; \ 
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beiderzijds uitdrukkelijk vastgelegd - zal daarom veel tijd, ge
duld en tact vergen. Dit des te meer daar het tot stand komen 
van een economische unie, en dit geldt zowel voor België als voor 
Nederland, voor den één voordeel en voor den ander nadeel zal 
betekenen. De vraag rij st dan ook vanzelf: waarom is een econo
mische unie dan zo begerenswaard? Het antwoord is heel een
voudig: omdat men er niettegenstaande tijdelijke nadelen op den 
langen duur een gunstigen invloed van verwacht op de welvaa~ 
van alle 18 millioen Belgen en Nederlanders. . ... 

Deze te verwachten welvaarlsverhoging kan puntsgewijs àls 
volgt worden samengevat: 

1. Er ontstaat een groter economisch gebied, waardoor de voor:' 
delen van de arbeidsverdeling en de specialisatie beter tot haar 
recht kunnen komen. Hierdoor zal niet alleen de arbeidsproducti
viteit kunnen stijgen, maar ook een groter rendement kunnen 
worden verkregen. De gevolgen hiervan zullen zijn een kosten- en 
prijsdrukkende werking en grotere mogelijkheden tot verbetering 
van de kwaliteit. 

2. Door het wegvallen van wederzijdse handelsbelemmeringe~ 
kunnen verschillende goederen, welke eerst uit derde landen wer
den ingevoerd, thans goedkoper en sneller bij den Unie-partner 
worden gekocht, terwijl andererzijds eigen producten daar ge
makkelijker kunnen worden afgezet. 

3. Door de grotere gevarieerdheid van de gezamenlijke struc
tuur zal de stabiliteit van het economische leven ten zeerste worden 
bevorderd en zal het interne conjunctuur-evenwicht minder van 
buitenlandse invloeden afhankelijk zijn. 

4. Een zeer belangrijk voordeel is de veel sterkere positie 
welke de Lage Landen zullen innemen op handelspolitiek gebied. 
Zowel in Nederland als in België is de internationale handel sterk 
ontwikkeld. Tezamen beschikken deze landen over ongeveer 5 % 
van den gehelen wereldhandel, d. w. z. dat zij de derde plaats in ... 
nemen na de U.S.A. en Groot-Brittannië. Deze omstandigheid zal . 
België en Nederland in staat stellen een sterke onderhandelings.
positie in te nemen, aangezien een groot afzetgebied nu eenmaal' 
een grotere betekenis voor een handelspartner heeft dan een klein. 

5. Tenslotte is er nog een belangrijk voordeel van internatio
naal-politieken aard. Deze economische samenwerking zal algemeen 
als een eerste stap en als een stimulerend voorbeeld worden be

-schouwd voor de zo noodzakelijke economische en politieke Sàmen
werking van West-Europa. Daardoor zal het aanzien van België 
en Nederland in de internationale politiek belangrijk stijgen. 
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Nadelen zijn er echter ook. Zo zullen zich bepaalde structuur
verschuivingen in den loop der jaren kunnen voltrekken, welke 
misschien het verdwij nen van bepaalde ondernemingen ten gevolge 
hebben. Deze nadelen kunnen de voordelen echter niet te niet doen. 
Het feit dat beide landen daarbij een deel van hun vrijheid van 
handelen zullen. moeten opofferen en bij heel veel maatregelen 
met elkaars wensen rekening zullen moeten houden, 'kan in het 
licht van de hiervoor vermelde voordelen en gezien de huidige 
internationale verhoudingen wel als een moeilijkheid maar niet 
als een nadeel worden beschouwd. 

Alle voordelen zijn dus min of meer indirect, zij werken op den 
langen duur en helpen het economisch klimaat gunstig beïnvloeden __ 

In het voorgaande werden reeds kort de omvangrijke werk
zaamheden aangegeven welke voor het tot stand komen van een 
economische unie moeten worden verricht. Deze omschrijving is 
tegelijkertijd een weergave van de talloze moeilijkheden die daar
bij moeten worden overwonnen. 

Deze moeilijkheden werden nog vermeerderd doordat geen van 
de verwachtingen welke de beide Regeringen in 1944 te Londen 
koesterden, zowel ten aanzien van de bevrij ding als van de dan 
aan te treffen economische omstandigheden, in vervulling zijn 
gegaan. De bevrijding van Nederland voltrok zich eerst acht maan
den na die van België. Een periode welke voor Nederland de 
donkerste van den gehelen oorlog was. De vernielingen en plun
deringen van het productie- en ver'keersapparaat in die periode 
waren enorm. Ons land was geheel kaal geplunderd, terwijl de 
bevolking in den letterlijken zin van het woord was uitgehongerd. 
Het productie- en verkeersapparaat diende dientengevolge hersteld 
of geheel opnieuw opgebouwd te worden. De grondstoffen en half
fabrikaten, zowel voor het herstel als voor de productie zelf moesten 
echter van overzee worden aangevoerd. Onze uitvoer stond daar
entegen practisch geheel stil, terwijl Nederland niet over buiten
landse deviezen beschikte. Alles moest daardoor op crediet worden 
verkregen. Onze overzeese gebiedsdelen waren nog niet bevrij d, 
terWijl wij daarna in Indië de bekende moeilijkheden ondervonden. 
Ons voornaamste achterland Duitsland was één puinhoop. Voor
waar een ver van rooskleurige situatie. 

In België lagen de omstandigheden totaal anders. België was 
acht maanden lang het aanvoergebied der geallieerden geweest. 
Door de snelle bevrij ding was de oorlogsschade aan het productie
en verkeersapparaat gering en was deze bovendien vanwege het 
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belang voor den geallieerden aanvoer door hun medewerking vrij 
snel hersteld. Om dezelfde redenen beschikte België in 1945 als 
gevolg van de aan de geallieerden bewezen diensten over een be
hoorlijke deviezenpot. Het had geen moeilijkheden in den Congo, 
welke bovendien nog een belangrijke leverancier was van voor den 
oorlog noodzakelijke grondstoffen (bauxiet en koper). 

Door al deze omstandigheden was de economische toestand van 
België en Nederland na de capitulatie van Duitsland totaal ver
schillend. Deze verschillen kwamen tot uiting in het verschil in 
dEl situatie van de betalingsbalans. In Nederland vertoonde- deze 
een zeer groot tekort; in België daarentegen was deze in 1946 
Ibijna sluitend. 

Hier kwam nog bij een verschil in samenstelling van de pro
ductie en den uitvoer, welke eveneens in het nadeel van Nederland 
uitviel. Het uitvoerpakket van Eelgië bestaat voor ongeveer 50 % 
uit metalen en metaalproducten - sterke producten in de naoor
logse jaren -, terwijl de invoer van goederen voor ongeveer 95 % 
door den uitvoer van goederen werd gedekt (reeds vóór 1940 was 
dit het geval). In Nederland bedroeg de dekking van den invoer 
in 1946 slechts 37 %, welk percentage eerst in 1949 tot ongeveer 
70 % kon worden opgevoerd. Vóór 1940 bedroeg dit percentage 
normaal ook ongeveer 73 %. Dit tekort werd toen - aangezien de 
Nederlandse betalingsbalans vóór 1940 in evenwicht was - door 
inkomsten uit overzeese investeringen gefinancierd. Na 1945 was 
dit om de bekende redenen niet meer - althans niet meer in den 
omvang van voor den oorlog - mogelijk. Bovendien bestaat het 
Nederlandse exportpa;kket voor een groot deel uit luxe- en semi
luxe producten (landbouwartikelen, producten van de voedings
en genotmiddelenindustrie) ; deze haddEm daardoor een uitgespro
ken zwak karakter in het internationale handelsverkeer van de 
jaren na 1945. 

Dit verschil in economische omstandigheden en in economische 
structuur is de voornaamste oorzaak geweest van het verschil in 
economische politiek, welke beide landen na den oorlog hebben 
gevoerd. De liberale politiek van de Belgische Regering, zoals: de 
aanpassing van de binnenlandse lonen en prijzen aan de wereld
marktprij zen, de prij sdrukkende werking welke zij daartegen 
trachtte uit te oefenen door een zo groot mogelijken invoer van 
allerlei producten, teneinde de binnenlandse markt te verzadigen, 
is alleen mogelijk geweest door de hiervoor geschetste guJlStige 
omstandigheden. Die liberale economische politiek was dus geen 
oorzaak - zoals zo dikwijls ten onrechte wordt beweerd - doch 
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,uitsluitend een gevolg van de gunstige economische situatie in 
België. In Nederland was de Regering daarentegen - gezien de 
economische omstandigheden waarin ons land verkeerde - wel 
gedwongen, een politiek van beheersing en leiding van het econo
mische leven te voeren. Men kon de lonen en de prijzen, den in
~n uitvoer eenvoudig niet (zeker niet in de eerste jaren na de 
bevrijding) - zonder onaanvaardbare economische en sociale con
sequenties - vrij hun gang laten gaan. Stimulering van den uit
voer door laag houden van lonen en prijzen, en deze op hun beurt 
weer door subsidiëring der eerste' levensbehoeften, was een door 
de omstandigheden noodzakelijke economische politiek. Beperking 
van den invoer met· alle nadelen van dien, zoals rantsoenering en 
toewijzing van grondstoffen, was ter beperking van het tekort op 
onze betalingsbalans eveneens een gebiedende eis. 

Het is duidelijk, dat onder zulke omstandigheden aan een vol
ledige economische unie tussen twee dermate ongelijkwaardige 
partners niet is te denken. Het is onmogelijk een economische u'nie 
te sluiten tussen twee landen, waarvan het ene zijn in- en uitvoer 
en zijn lonen en prijzen practisch vrijlaat, terwijl het andere een 
strenge rantsoenerings- en contingenterings-politiek voert en de 
ionen en prijzen door een loon- en prijsbeheersing en het ver-
lenen van subsidies laag houdt. ' 

At deze kunstmatige maatregelen dienden - indien althans het 
andere land ze niet wenste over te nemen, waartoe voor België 
geen enkele reden bestond - daarom te verdwijnen. Dit werd 
besloten op de ministers-conferentie van Chateau d' Ardennes in 
1948. Dit kon des te gemakkelijker, daar te verwachten was dat 
door de nationale en internationale economische ontwikkeling deze, 
als tijdelijk bedoelde maatregelen, in Nederland spoedig zouden 
kunnen verdwijnen. 

Zo verdwenen in Nederland in den loop van 1948 en 1949 de 
prijsbeheersing, de rantsoenering en ook voor een groot deel de 
subsidies. Aan de volledige afschaffing der subsidies kon echter 
door de onverwachte devaluatie in September 1949 geen volledige 
uitvoering worden gegeven. Besloten werd deze subsidies daarom 
tijdelijk te handhaven. ' 

Het tekort op de betalingsbalans met het buitenland was in 
il.949 tot een betrekkelijk gering bedrag (300 mln gld.) terugge
bracht, terwijl het monetaire evenwicht practisch werd bereikt: 
Daarom was op dat moment de verwachting gewettigd, dat dit 
tekort op de betalingsbalans (niettegenstaande dit in 1949 door 
enkele abnormaal gunstige factoren was geflatteerd) zo niet in 
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1950 dan' toch in 1951 tot nog kleinere proporties teruggebracht 
zou kunnen worden. 

De in- en uitvoerbeperkingen konden tevens, ook dank zij de 
toenemende liberalisatie 1) in West-Europa door de werkzaam
heden van de O.E.E.C.2) in toenemende mate worden afgeschaft. 

De vermindering van de subsidies en de devaluatie leidde in 
1950 tegelijkertijd tot een stijging der lonen en prijzen waardoor 
het verschil met de Belgische lonen en prijzen (België devalueerde 
minder) aan betekenis verloor. 

In dezelfde periode werd voortgegaan, zowel in wetgeving als 
op ambtelijk niveau, met het voorbereiden van het gelijkmaken 
van accijnzen en omzetbelastingen, van de landbouwpolitiek, enz. 
Een groot aantal verschillen tussen Nederland en België konden 
zodoende dichter bij hun verdwijning worden gebracht. 

Dit was echter niet voldoende. Voor het in werking treden van 
de economische unie moesten de in- en uitvoerbeperkingen - zij 
het dat voorlopig hierop enkele uitzonderingen 'konden worden 
toegestaan - tussen beide landen nog ~erdwijnen. Hiertoe werd 
successievelijk overgegaan gedurende de periode die men de Voor
Unie noemde (eerst de metaal producten, daarna de textielproduc
ten). Deze Voor-Unie ging eind 1949 in en zou vervolgens op 
1 Januari 1951 overgáan in de volledige Unie (zij het nog met 
enkele beperkende bepalingen, o. a. ten aanzien van het geld
kapitaalverkeer) ~). Gedurende deze Voor-Unie zou de Neder
landse Regering er tevens zorg voor dragen, dat de totale betalings
balans ongeveer in evenwicht zou komen. Daartoe moest er met 
zorg op worden gelet, dat het monetair evenwicht (dat toen reeds 
zo goed als bereikt was) niet meer werd verstoord. Een inflatoire 
ontwikkeling mocht onder geen beding optreden, hetgeen o. a. 
betekende evenwicht in de kasontvangsten en -uitgaven van het 
Rijk. Onder dergelijke omstandigheden zou namelijk het openstel
len van de grens met België zich kunnen voltrekken zonder al te 
grote toeneming van den invoer. Desniettegenstaande is in het 
eerste halfjaar van 1950, na de opheffing der invoerbeperkingen 
de invoer uit België (deze werd voor ongeveer 95 % geliberali
seerd) belangrijk_gestegen, eerst in den metaal sector en vervolgens 

_ 1) Vrijmaking van den handel. 
2) Organization for European Economic Co-operation. 
3) De Ministersconferentie welke eind December in Den Haag zou worden 

gehouden en waar het in werking treden van de volledige 'Economische Unie 
per 1 Jan. 1951 definitief zou worden aangekondigd werd echter een paar 
maanden uitgesteld. Zodoende is thans nog steeds de Voor-Unie van kracht. 
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in den textielsector. Gelukkig was dit slechts tijdelijk en omstreeks 
Juni ging deze invoer na het vollopen van de "pipe-line" bij handel 
en industrie weer in dalende lijn, zodat de verwachting gerecht
vaardigd was, dat de toeneming van den invoer uiteindelijk binnen 
redelijke proporties. zou blijven. Na Juni 1950 ontstond echter 
door de gebeurtenissen in Korea en de daaruit voortvloeiende 
internationale spanningen over de gehele wereld een grote koop
woede. Dit leidde tot zeer belangrijke prijsstijgingen, terwijl het 
tegelijkertijd een grote toeneming van den invoer zowel uit België 
als uit de rest van de wereld ten gevolge had. Onze uitvoer, welke 
immers voor een groot deel uit semi-Iuxe-producten bestaat, onder
ging daarvan evenwel een veel geringer invloed. De prijsstijgingen 
waren daar kleiner en de vraag naar onze artikelen nam eveneens 
minder toe. Het gevolg hiervan is geweest, dat het totale tekort 
op de betalingsbalans in 1950 in plaats van kleiner aanmerkelijk 
groter dan in 1949 is geweest. Het zal waarschijnlijk ongeveer 
f 1,2 mrd bedragen. In het tekort op de betalingsbalans met België 
zag men een overeenkomstige ontwikkeling. 

Het probleem van de financiering van dit tekort met België 
kwam daardoor weer in zijn gehele naaktheid te voorschijn. Dit 
was des te erger, daar het de verwachtingen, die men ten tijde 
van de ministers-conferentie van Ostende had gehad en waarop 
het~ besluit van het in werking treden der Unie per 1 Januari 
1951 was gebaseerd, den bodem insloeg. Voor het financieren van 
het tekort op de betalingsbalans tussen België en Nederland 
onderling meende men daar na veel moeite een bevredigende op
lossing te hebben gevonden. 

Dit tekort tussen België en Nederland was namelijk niet uit
sluitend een na-oorlogs verschijnsel. Reeds vóór den oorlog be
stond het. Toen was het echter door de bestaande inwisselbaar
heid der valuta's geen probleem. Nederland dekte dit tekort met 
valuta die het op derde landen verdiende. Deze valuta kon België 
op el~ moment in elke gewenste andere valuta omzetten. Naden 
oorlog was het internationale handelsverkeer in bilateralen zin 4) 
opgelost, omdat de algemene inwisselbaarheid der valuta's niet 
meer bestond. Men kende toen twee soorten valuta's nainelijk 
zwakke en sterke. Landen met een sterk uitvoerpakket, d. w. z. 
met uitvoergoederen waarnaar veel vraag is (zoals ij zer en staal, 
machine-installaties) namen in het internationale, bi-lateraal ge
regelde, handelsverkeer van na 1945 een sterke positie in. Hun 

4) Twee-zijdig. 
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valuta's waren veel gevraagd en werden daarom als sterk be
schouwd. België was zo een land. Landen zoals Nederland daaren
tegen met een uitvoerpakket dat voor een zeer groot deel uit luxe 
of semi-Iuxe-producten bestaat (land- en tuinbouwproducten, voe
dings- en genotmiddelen) namen een veel zwakkere positie in. 
Deze producten werden in veel mindere mate begeerd en daarom 
ook de valuta waarmede zij te 'kopen waren. Dit waren daarom 
zwakke valuta's. Ieder land met een sterke valuta had een clausule 
in zijn handelsverdragen staan, dat eventuele tekorten in dollars 
of goud moesten worden afgedekt. België was een van deze landen. 
Alleen vergde het niet het uiterste van Nederland, doch hielp het 
ons land sedert 1945 eveneens met grote credieten (+ 2 mrd 
frcs). Hierin was echter België ook aan een grens gebonden, 
wilde het geen inflatie in eigen land bewerkstelligen. 

In 1948 en 1949 had Nederland dit probleem slechts kunnen 
oplossen door de zogenaamde trekkingsrechten (indirecte hulp 5», 
welke het binnen het kader van de MARSHALL-hulp van de Verenigde 
Staten ontving, aangevuld met een beperkt Belgisch crediet, voor 
de dekking van dit tekort aan te wenden. Men ging daarbij van 
de veronderstelling uit, dat na het aflopen van de MARSHALL-hulp 
in 1952 Nederland zèlf in staat zou zijn andere dekkingsmoge
lijkheden te vinden. 

In den loop van 1950 was het economisch herstel in West-Europa 
zo ver voortgeschreden, dat de in de O.E.E.C. samenwerkende 
Europese landen serieuze pogingen in het werk stelden de inwis
selbaarheid van hun valuta te multilateraliseren, teneinde daar
door het economisch herstel nog verder te stimuleren. Met dat 
doel trad - na moeizame onderhandelingen - per 1 Juli 1950 
de Europese Betalingsunie in werking. Dientengevolge werden de 
valuta's der achttien deelnemende O.E.E.C.-Ianden - onder zekere 
voorwaarden - onbeperkt inwisselbaar ten aanzien van elkaar. 
Het verschil tussen sterke en zwakke valuta's verdween daardoor. 
Op dat moment leefde men in de veronderstelling dat Nederland in 
staat was zoveel valuta in een aantal deelnemende landen te ver
dienen (met name in Engeland en Duitsland) dat het het tekort 

5) De MARSHALL-hulp werd op tweeërlei wijze verstrekt. Voor den invoer 
van goederen uit de dollargebieden verkreeg het invoerland direct een zeker 
bedrag aan dollars toegewezen. Daarnaast werd de MARSHALL-hulp eveneens 
dienstbaar gemaakt aan de bevordering van het handelsverkeer tussen de 
West-Europese landen onderling. Elk land dat een tekort had op zijn beta
lingsbalans met een ander aan de MARSHALL-hulp deelnemend land verkreeg 
ter afdekking daarvan eveneens dollars, met dien verstande echter, dat het 
deze zelf niet in handen kreeg, doch dat deze werden uitbetaald aan het ere
diteurland. Dit noemde men trekkingsrechten of ook wel indirecte hulp. 
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mèt België daarmede zou kunnen dekken. Op de minstersconfe-, 
rentie te Ostende heeft m~n dit toen als uitgangspunt aanvaard. 

De realiteit ontwikkelde zich echter minder gunstig. Dit kwam 
voornameliJk doordat op de MARSHALL-hulp sterker werd besnoeid 
dan was verwacht, terwijl Duitsland zijn credietmarge in de 
Europese Betalingsunie zo snel verbruikte dat het noodgedwongen 
weer op een zekere beperking van zijn invoer moest terugvallen. 
Daardoor werd het voor ons land sedert October 1950 onmogelijk 
overschotten op zijn betalingsbalans met Duitsland te kweken, het
geen de totale positie van Nederland in de Europese Betalingsunie 
aanmerkelijk verzwakte. Eind November werd daardoor de cre
dietgrens, waarbeneden geen gedeeltelijke afdekking in goud of 
inwisselbare deviezen verplicht is, door Nederland overschreden. 
Dit betekende echter tegelijkertijd, dat het probleem van de dek
king van het betalingsbalanstekort met België nog steeds niet was 
opgelost. Hoe dit in de nabije toekomst moet gebeuren is dan ook 
nog steeds een open vraag. Nederland zal in de eerste plaats zelf 
- door· de omstandigheden gedwongen - nieuwe maatregelen 
moeten beramen om zijn betalingsbalans sluitend te maken. 

Het hiervoren getekende verschil in betalingsbalanspositie is 
eveneens de oorzaak, dat men nóch in België, nóch in Nederland 
voorshands wil overgaan tot de onbeperkte inwisselbaarheid van 
guldens in francs en omgekeerd, niettegenstaande dit toch de 
logische consequentie van een economische unie is. Dit laatste 
betekent in de practijk namelijk dat zowel de betalingsbalans als 
de deviezenpot van beide landen tot een gezamenlijke betalings
balans en een gezamenlijke deviezenpot worden samengesmolten. 
Daardoor zou echter Nederland - economisch en financieel -
zo lang het tekort op de Nederlandse betalingsbalans bestaat op 
den zak van België gaan teren. De Belgen gevoelen hiervoor be
grijpelijkerwijs niets, terwijl Nederland zich nog steeds daar
boven verheven acht. Daarom werden in het protocol van de, in 
October 1949, te Luxemburg gehouden ministersconferentie zekere 
waarborgen ter voorkoming van deze situatie geschapen. Afge
sproken werd daar o. a., dat het debiteurland een eventueel tekort 
in het onderling betalingsverkeer met voor het crediteurland aan
vaardbare deviezen zou moeten afdekken. Onder bepaalde omstan
digheden zouden door het crediteurland zelfs goud of inwisselbare 
deviezen .kunnen worden geëist. Wanneer het debiteurland zich 
tot dit laatste niet in staat achtte, zouden beide landen gehouden 
zijn hun onderling handelsverkeer aan de aldus ontstane toestand 
aan te passen. In de toekomstige Economische Unie zal dan ook 
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van één' betalingsbalans voor Nederland en België tezamen en van 
een gezamenlijke deviezenpot voorlopig geen sprake zijn. Wel zal 
uit den aard der zaak een gemeenschappelijke valutapolitiek en 
een gemeenschappelijke handelspolitiek niet gemist kunnen worden. 

De in Juli 1950 te Ostende gehouden ministersconferentie was 
daarom behalve aan de financiering van het onderlingé ruilver
keer (waarover hiervoor reeds werd gesproken) geheel gewijd aan 
de voorbereiding van 'een gemeenschappelijk regiem voor het I 

buitenlàndse handels- en betalingsverkeer. Men werd het er over 
eens dat een gecoördineerde in- en uitvo.erpolitiek er toe zal moeten 
leiden, dat van 1 Januari 1951 af gemeenschappelijke handelsaccoor-
den met derde landen worden afgesloten. Deze gemeenschappelijke 
handelspolitiek zal een actief karakter dragen en tot een 1;0&-

neming van het handelsverkeer van beide landen met het buiten-
land moeten bij dragen. Dientengevolge zal voor een zo groot moge-
lijk aantal tariefposten een gemeenschappelijk invoerregiem wor-
den ingevoerd. Daarbij werd o. a. nadrukkelijk de mogelijkheid 
vastgesteld dat het ene land terwille van het evenwicht in de 
betalingsbalans van het andere land contingentering van den 
invoer van bepaalde producten uit derde landen zal toepassen. 
Met andere woorden, hieruit blijkt de principiële bereidheid van 
België, ter wille van de economische unie zich zekere beperkingen 
op te leggen ten aanzien van zijn huidige liberale invoerpolitiek. 
Daarnaast blijft voor beide landen de mogelijkheid - zij het in 
gemeen overleg - een autonoom regiem 6) in te stellen voor den 
invoer van bepaalde producten uit het dollargebied. Niet voor alle, "
want met name ten aanzien van de tabak zal voor den uitvoer 
uit de dollargebieden een gemeenschappelijk regiem worden inge-
voerd. Tenslotte werd eveneens besloten voor de uitvoering van 
deze beslissingen een permanente commissie in te stellen. Deze 
commissie is onmiddellijk met haar werk begonnen. Ook voor dezen 
arbeid blijkt echter meer tijd nodig te zijn dan oorspronkelijk'was 
aangenomen. Tot nog toe zijn de resultaten van deze permanente 
commissie betrekkelij k gering geweest. 

Op deze conferentie kwam men aan de landbouwpolitiek niet 
toe. Daarom werd in October 1950 te Luxemburg hieraan een 
speciale ministersconferentie gewijd. De landbouwpolitiek was 
voor beide landen voortdurend een teer punt gebleven. Tot nu toe 
was de invoer van Nederlandse landbouwproducten geregeld onder 

6) D. i. het geheel van in- en uitvoervoorschriften. 

\ 
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het in 1947 gesloten Landbouwprotocol. In feite was er op dit 
gebied nog steeds niets gemeenschappelijks tot stand gekomen. 
De invoer in België van een groot aantal van onze land- en tuin
bouwproducten was gebonden aan een minimumprij s, d. w. z. 
Nederland mocht deze producten vrij invoeren zolang de prijs er 
van niet beneden de prijzen op de Belgische binnenlandse markt 
kwam. Zodra dit het geval was paste België contingentering op 
deze producten toe of stelde het een invoerheffing in, waardoor 
de lagere Nederlandse prijs op het Belgisch niveau werd gebracht. 
Daarentegen was in dit Landbouwprotocol van 1947 - zeer tot 
het ongenoegen van Denemarken - een preferentieclausule voor 
Nederlandse land- en tuinbouwproducten opgenomen. België ver
plichttezich dus zijn invoer van landbouwproducten in de eerste 
pláats uit Nederland te betrekken. De Nederlandse uitvoer van 
landbouwproducten heeft hiervan zeer voordelige gevolgen onder
vonden. Voor een groot aantal land- en tuinbouwproducten werd 
Nederland practisch de enige leverancier van België (0. a. boter 
en kaas) of de voornaamste leverancier (0. a. appelen en peren). 
De Nederlandse landbouw kon zodoende rekenen op een belangrijk 
beschermd afzetgebied. 

Zolang de economische unie nog geen feit was en de N eder
landse invoer uit België nog niet was geliberaliseerd, bestond 

~ er voor Nederland geen aanleiding de Belgen over deze minimum'
prijsregeling erg hard te vallen. Maar toen in den loop van 1950 
onder het Voor-Unie-verdrag de invoer van Nederland uit België 
voor circa 95 % werd geliberaliseerd, veranderde dit. De invoer 
van Nederlandse landbouwproducten in België werd namelijk niet 
geliberaliseerd. Daardoor bedroeg het liberalisatiepercentage van 
den Belgischen invoer uit Nederland slechts ongeveer 85 %. Uit 
den aard der zaak was dit een doorn in het oog der Nederlanders. 
Van Nederlandse kant werd dan ook op de voornoemde conferentie 
gepoogd in deze situatie een voor Nederland gunstige wijziging 
~n te brengen. 

Eerlijkheidshalve moet hierbij worden vermeld dat deze kwestie 
voor de Belgische boeren maar niet louter een zaak is van meerdere 
of mindere bescherming tegen goedkopen Nederlandsen invoer. De 
productieverhoudingen zijn voorden Nederlandsen boer door een 
meer rationele productietechniek en een betere afzetorganisatie 
veel gunstiger dan voor den Belgischen boer. In Nederland staat 
de productietechniek en de afzetorganisatie op een zeer hoog peil. 
Het wordt daarin in West-Europa slechts door Denemarken over
troffen. Openstellen van de Belgische grens voor Nederlandse 
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landbouwproducten zou voor een groot deel van den Belgischen 
land- en tuinbouw eenvoudig den ondergang betekenen. Dat men 
daar in België niet veel voor gevoelt is begrij pelijk. Dit des te meer 
daar men in België de Nederlandse landbouwpolitiek in hoge mate 
als beschermend, en de Nederlandse landbouwconcurrentie door de 
loon- en prijspolitiek van de Nederlandse Regering (waardoor o. a. 
de lonen der landarbeiders evenals de pachten en de prij s der inge
voerde veevoeders in Nederland lager waren dan in België), als 
kunstmatig beschouwde. 

Gezien deze situatie is het duidelijk, dat dit offer redelijkerwijs 
niet zonder meer van den Belgischen landbouw kon worden ge
vraagd. Wel kon de eis worden gesteld, dat de Belgische landbouw 
.zich binnen een zekere periode aan de Nederlandse zou aanpassen. 
Door de afspraken op de conferentie te Luxemburg in October 
1950 werd een eerste stap op dezen weg gezet. Daar werd name
lijk overeengekomen, dat de volledige liberalisatie van den invoer 
van landbouwproducten in toenemende mate zal worden verwezen
lijkt door het systematisch bevorderen van de technische ontwik
keling van de landbouw-productie en een geleidelijke afschaffing 
van éénzijdige subsi~ies. De minimumprijzen, waar beneden de 
invoer van land- en tuinbouwproducten in België uit Nederland 
aan beperkende bepalingen of heffingen zou kunnen worden onder
worpen, zal voortaan, niet meer door België autonoom worden 
vastgesteld, doch door gemeenschappelijk overleg tussen beide lan
den in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening van den Raad van de Economische Unie. Bij verschil van 
mening werd - wanneer op ministerieel niveau evenmin overeen
stemming mogelijk bleek - in een bindende arbitrageregeling 
voorzien. Bovendien zouden, indien gemeenschappelijk werd vast
gesteld, dat de Nederlandse invoerprijs lbeneden de Belgische 
marktprijs lag, de heffingen niet door België, doch door Nederland 
worden geheven. België zou van de opbrengst daarvan de helft 
ontvangen. Dit betekende voor Nederland een hogere opbrengst 
in Belgische francs van de land- en tuinbouwproducten, welke 
onder deze regeling vielen, dan tot nu toe het geval was. Tenslotte 
werd de preferentieclausule uit het landbouwprotocol van 1947 
wederom overgenomen. Nederland kon over deze resultaten tevre
den zijn. Om dezelfde redenen tekende de Belgische land- en tuin
bouw protest aan tegen deze afspraak. Gezien den politieken in
vloed van de grootste Belgische landbouworganisatie, den Boeren
bond, was het dan ook niet verwonderlijk, dat in December j.l. de ' 
Belgische Regering opnieuw in overleg trad met de Nederlandse 
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Regering, teneinde voorlopig enige verzachting van deze afspra
ken te krijgen. Als gevolg hiervan verdween de in October afge
sloten bindende arbitrageregeling, hetgeen in de practijk betekent, 
dat België weer een zekere autonomie heeft ten aanzien van zijn 
invoerpolitiek met betrekking tot de Nederlandse land- en tuin
bouwproducten. Men kan dezen stap terug betreuren, doch ook 
voor de landbouwpolitiek geldt (evenals voor de Economische Unie 
in haar geheel), dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd. 
Wat dit jaar nog niet mogelijk bleek is misschien op een ander 
moment wel te bereiken. Bovendien leiden er vele wegen naar Rome. 
In de Economische Unie tussen België en Luxemburg bestaan even
eens speciale afspraken met betrekking tot den landbouw van deze 
beide landen. Deze unie werkt er evenwel niet minder om. 

Tenslotte de vraag of de hiervoor - in geen enkel opzicht vol
ledig - uiteengezette ontwikkeling niet in plaats van tot uitstel 
tot afstel van de Economische Unie zal leiden 7). Naar mijn over
tuiging is dit niet het geval.' Zolang in beide landen en bij beide 
Regeringen in zo sterke mate de wens naar een economische unie 
blijft leven als thans het geval is, behoeft men hiervoor niet be
vreesd te zijn. Het is mogelijk - en niet onwaarschijnlijk - dat 
het tot stand komen der unie meer tij d zal vergen dan oorspronke
lijk was verwacht. Eveneens is het mogelijk dat, althans in de 
eerste periode, er meer uitzonderingen zullen moeten wnrden toe
gestaan dan men wederzijds voor gewenst houdt. Dit alles neemt 
echter niet weg, dat de ontwikkeling naar een economische unie 
tussen beide landen op verschillend gebied reeds te ver is voortge
schreden, dan dat men de daardoor reeds ontstane voordelen thans 
weer te niet zou kunnen doen. De wederzij ds voor België en N eder
land bij den huidigen stand der samenwerking bestaande voordelen 
zijn reeds zo groo,t (België is de voornaamste leverancier van 
Nederland; Nederland de belangrijkste afnemer van België), dat 
deze alleen maar een stimulans kunnen vormen om op den moei
lijken weg die er nog te :begaan is, met hernieuwden moed en 
energie voort te gaan. Dit des te meer wanneer men daarbij de 
huidige internationale ontwikkeling op politiek en economisch ter
rein in het oog vat. 

Ook hier geldt voor beide landen dat eendracht macht maakt. 

* 
1) Zie noot 3. 
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ANTILIA POLITICA 

DOOR 

MR J. VAN ANDEL GZN 

1. De groep van meer dan honderd eilanden, naar Antilia -
het mythische eiland, dat in de Middeleeuwen in de zeeën tussen 
West-Europa en Oost-Azië heette te liggen - de Antillen ge
naamd, die ten oosten van Centraal Amerika in een meer dan 3000 
km lange boog, van Yucatan tot aan de mond van de Orinoco, de 
Caraïbische Zee en de Golf van Mexico scheidt van de Atlantische 
Oceaan, heeft een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 244.500 
km2 en omstreeks 9 millioen bewoners. 

Naast de grote eilanden Cuba, Haïti, Portorico en Jamaica 
maken er slechts kleinere, kleine en zeer kleine eilanden deel van 
uit. Hiervan is een zestal de Nederlandse Antillen: de drie Be
nedenwindse 1) Eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao en de drie 
Bovenwindse Saba, St Eustatius en St Maarten 2). Het aantal be
woners van deze zes eilanden tezamen bedraagt rond 160.000 -
ongeveer het inwonertal van de stad Haarlem -, waarvan rond 
100.000 op Curaçao, ruim 50.000 op Aruba en ruim 5.000 op 
Bonaire. De gezamenlijke uitgestrektheid beloopt rond 1000 km2 _ 

ongeveer de helft van die van de provincie Limburg - waarvan 
Curaçao 447 km2

, Aruba 181 km2 en Bonaire 290 km2 inneemt. 
Meer dan te voren in eeuwen hebben deze kleine eilanden de 

laatste iar:en van 'zich doen spreken. Werden zij vroeger wel "in
sulas inutiles", onnutte eilanden 3) genoemd, in de jongste decen-

1) De onderscheiding in Beneden- en Bovenwindse Eilanden houdt verband 
met de Noordoost Passaat, de wind, die over de Caraibische of Antillen-Zee 
vrijwel steeds uit één hoek, het Noordoosten, waait. De Benedenwinden liggen 
in het Zuiden - "onder de wind". -, de Bovenwinden ± 900 km er van 
verwijderd, "boven de wind" - in het Noorden van de Caraïbische Zee. 

2) St Maarten is voor de helft Nederlands, de andere is Frans. 
3) Nu en dan is het Curaçao stoffelijk niet onvoorspoedig gegaan. Zo be

leefde het in de 17e eeuw een winstgevend tijdperk. Ook tijdens de Ameri
kaanse Vrijheidsstrijd. 

Dit was toen ook het geval met "Statius" - zoals de Antillers St Eusta
tius noemen -, in zulk een mate zelfs, dat het "Golden Rock", gouden rots, 
werd genoemd om zijn met goederen van grote waarde vol geladen pakhuizen. 
Maar daaraan kwam met één slag een eind door het optreden van de Britse 
admiraal RODNEY en nadien is het niet meer tot welstand gekomen. 
A. S. XXl-2 . 5 
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niën hebben Curaçao en Aruba een snelle opbloei, ja een volslagen 
economische omkeer beleefd, die ook voor de overige vier eilanden 
zijn betekenis had en heeft. 

De olie-industrieën 4) hebben er van economisch weinig bedui
dende 'eilandjes in de Antillen-Zee moderne industriële centra van 
gemaakt. Daarenboven heeft Curaçao in Willemstad een voor het 
handelsverkeer tussen de drie Amerika's en Europa zéér ibelang
rijkehaven, een van de eerste der wereld 5), en ,bezit ook Aruba 
een zich krachtig ontwikkelend havenbedrijf. Een levendig lucht
verkeer ontstond. Ook toerisme ging er groeien en bloeien. Aruba's 
inwonertal heeft zich in een kwart eeuw meer dan vervijf-, dat 
van Curaçao ongeveer verdrievoudigd. 

Het vroeger als "een noodlijdende kolonie" 6) ~et vele moeder;. 
landse tonnen gouds gesteunde Rijksdeel heeft in en na de tweede 
wereldoorlog aanzienlijke geldsommen versChaft voor Nederlands 
algemene oorlogvoering, voor steun aan Nederlandse oorlogsslacht
offers en leniging van velerlei nood. 

Met het economisch welvaren is, vooral in de jaren van en 
, na de tweede wereldoorlog, een snelle wasdom in politieke activi

teit gepaard gegaan. 

2. Electoraat. De eerste vijf en twintig jaren van deze eeuw 
is de politieke strijd in het - toen nog, naar het "hoofdeiland", 
Curaçao geheten - gebiedsdeel vrijwel uitsluitend gestreden in de 
Koloniale Raad, het sedert 1865 naast de Gouverneur geplaatste 

4) Op Curaçao stichtte in 1916 de Bataafsche Petroleum Maatschappij, be
horende tot de Koninklijke Shell groep, een raffinaderij, thans van haar 
dochteronderneming de Curaçaose Petroleum Industrie Maatschappij (C. P. 
I. M.), voor het verwerken van de in Venezuela, in het gebied van het Meer 
van Maracaibo, gewonnen ruwe aardolie. Dit grote bedrijf bouwde een eigen 
stad in Willemstad. Vele duizenden vinden er werk. Ononderbroken varen 
de tankers' aan en af. 

Op Aruba vestigde zich in 1924 de Lago on and Transport Company 
(Standard on of New Jersey). De Lago-kolonie is thans een van de grootste 
op zichzelf staande gemeenschappen van Amerikanen buiten de U.S.A. De 
verwerkingscapaciteit van het bedrijf voor ruwe olie bedraagt 350.000 
tot 400.000 barrels per dag (1 barrel = 159 liter) I Voorts vestigde zich op 
Arubli. de Arend Petroleum Maatschappij (Shell Concern) in 1927 en richtte 
er even,eenshaar installaties voor het verwerken ruwe olie op. Ook dit bedrijf 
marcheert zeer wel, maar is veel kleiner dan zijn 'Amerikaans'e broeder. 

S) De onvolprezen Kroniekschrijver van "Oost en West" (Mr ELIAS) heeft 
ons geleerd, dat het de zevende, WXLLEM VAN DE POLL, in zijn pas verschenen 
prachtige platenboek van de Antillen, zegt, dat het zelfs de vierde ter 
wereld is. 

, 6) Zo luidde de titel van het vlugschrift, waarmede het Kamerlid H. VAN 
KOL in het begin van de twintigste eeuw zijn medeleden en anderen te hulp 
riep om voor het gebiedsdeel verbetering van zijn algemene omstandigheden 
te bevorderen. 
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college, dat sinds 1901 was samengesteld uit dertien door de Kroon 
benoemde leden. Dit college verdween in 1937, toen de Wet op de 
Staatsinrichting een vertegenwoordigend lichaam bracht, de 
Staten, met wetgevende macht bekleed, bestaande uit vijftien 
leden, voor een derde door de Gouverneur benoemd en voor twee 
derden door de kiezers gekozen. 

Zelfs toen was er echter van politieke belangstelling bij hèt 
volk nog maar weinig gebleken. Op Curaçao had een vrijheidsbond 
korte tij d bestaan" doch geen sporen achtergelaten. Op de andere 
eilanden, waar de Gezaghebbers werden bijgestaan door twee 
Landraden, die tezamen met de Gezaghebber de dus genaamde 
Raad van Politie vormden, kwamen bij de rechtstreekse verkiezin
gen, waarbij de Landraden werden gekozen, slechts enkele kiezers 
ter stembus. De massa was ongeschoold, politiek onrijp. 

De eerste .verkiezingen werden gehouden met een kiezerscorps 
van 2.750 leden, t.w. 2.030 op Curaçao, bij een toenmalige bevol
king van 58.000; 550 op Aruba, dat in 1937 ongeveer 25.000 in
woners telde (van wie evenwel velen geen Nederlander waren); 
31 op Bonaire en 140 op de Bovenwindse Eilanden. 

De Staatsregeling stelde als eisen voor kiesgereehtigheid, dat 
men was Nederlands onderdaan, mannelijk, ingezetene van het 
gebiedsdeel en belastingbetaler of eigenaar van bepaalde eigen
dommen en beantwoordde aan zekere eisen van onderlegdheid, 
waarbij als minimum-inkomen gold f 1200,- per jaar en als peil 
van de capaciteit ongèveer de zevende klas u.l.o. Opmerkelijk is, 
dat destijds van de gelegenheid, te trachten door het afleggen van 
een proef het bekwaamheidskiesrecht te verwerven, slechts vijftig 
ingezetenen gebruik maakten. 

De enige behoorlijk georganiseerde partij was die van Mr 
MOISES FRUMENCIO DA COSTA GOMEZ, toen de Rooms-Katholieke. 
De eerstè verkiezingsuitslag bracht zes katholieken in de Staten 
en vier niet-katholieken. Van de tien Statenleden werden er zes 
gekozen door het kiesdistrict Curaçao, twee door het district 
Aruba, een door het district Bonaire en een door het district der 
Bovenwindse Eilanden. Deze indeling berustte niet Op het totale 
aantal inwoners, maar op de .verhouding tussen de aantallen kies.
gerechtigden. 

Ook in 1941 was het eigenlijk alleen de Rooms-Katholieke Partij, 
. die aan de verkiezingen deelnam. In de toen gekozen Staten was 
dan ook eveneens een aanzienlijke rooms-katholieke meerderheid 
aanwezig. 

Toen echter de verkiezingen van 1945 in zicht kwamen, ging 
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de situatie veranderen. Einde 1944 werd nl. opgericht de Demo
cratische Partij, die in haar program schreef "autonomie met 
handhaving van het rijksverband". Tussen deze partij en de 
Rooms-Katholieke werd een jaar later de verkiezingsstrijd ge
streden. 

Het was een heftige strijd, waarbij de democratische sprekers, 
zich onderscheidden door drieste taal en boude aanvallen op de 
persoon van de Gouverneur. Het einde was, dat de rooms-katho
lieken werden verslagen en niet meer dan vier zetels bezetten. 
Een min of meer in haast gevormde Protestantse Partij kreeg niet 
meer dan 200 stemmen .• 

Aan de nederlaag van de Rooms-Katholieke Partij was waar
schijnlijk niet vreemd, dat de "democraten" in hun vergaderingen 
het hoogste bod deden, het meest beloofden, en dat er vrij veel 
rooms..:katholieken waren, die Mr DA COSTA GOMEZ niet langer 
als leider wensten. 

Op 17 Maart 1949 werden op de Antillen de eerste algemene 
verkiezingen gehouden na het in werking treden van de Wet van 
21 Mei 1948, houdende wijziging van de Curaçaose Staatsregeling, 
S. no I 195, waarin zeer ingrijpende hervormingen waren vervat, 
als daar zijn: de instelling van een College van Algemeen Bestuur; 
de afschaffing van de benoeming van Statenleden en de invoering 
van de verkiezing van alle leden van dit college; het onttrekken 
van de landsverordeningen voor inwendige aangele~nheden aan 
de aanwijzingen des Konings; het verlenen van de bevoegdheid, 
de begroting bij landsverordening vast te stellen; de bepaling, dat 
bij landsverordening de verplichte krijgsdienst zou worden in
gesteld; de aanstelling van een vertegenwoordiger van het gebieds
deel in Nederland. Een, zo niet de, allerbelangrijkste wijziging was 
echter de overgang van een, zoals wij zagen, zeer beperkt census
en capaciteits- naar het algemeen kiesrecht voor mannen en vrou
wen. Dit, gepaard aan de overdracht van een belangrijk deel van 
de vroeger bij het 'bestuur berustende verantwoordelijkheid voor 
's lands gan~ van zaken aan door de bevolking zelf gekozen per
sonen, leidde er toe, dat de politieke status, door het A~ti11isch 
staatsdeel reeds door de wettelijke hervormingen van 1948 bereikt, 
in Caraïbische kringen als metterdaad geavanceerd is beschouwd 
geworden. 

Het totaal van de toen bij de algemene verkiezingen uitge
brachte geldige stemmen bedroeg 44.210, waarvan 30.700 op 
Curaçao, 11.107 op Aruba, 1.752 op Bonaire, 385 op Saba en 
266 op St. Eustatius, terwijl op St Maarten niet werd gestemd, 
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omdat slechts één lijst was ingediend, waarvan no 1 zonder meer 
gekozen werd geacht. 

De Staten bestonden nu uit 21 leden, allen door de bevolking 
in vrij e en algemene verkiezingen gekozen, en wel in een bij vroe
ger- vergeleken aanmerkelijk gewijzigde verhouding, t.w. 8 voor 
Aruba, 8 voor Curaçao, 2 voor Bonaire, en 1 voor elk der Boven
windse Eilanden. 

Het achttal van Curaçao was aldus samengesteld: 4 van GOMEz' 
nieuwe partij, de Nationale Volkspartij, die 13.224 stemmen ver
kreeg; 3 van de Democratische Partij, die 10.006 stemmen ver
wierf, 1 van de Katholieke Volkspartij, die 5.305 stemmen erlangde. 
De vierde partij, de Curaçaose Onafhankelijke Partij, kwam met 
2.165 stemmen niet voor een zetel in aanmerking. 
Arwba's achttal bestond uit vertegenwoordigers van 2 groepen: 

de Arubaanse Volkspartij, de lijst HENNY EMAN, waarop 6.257 
stemmen waren uitgebracht, en de Arubaanse Nationale Unie, de 
Una-lijst, die 4.799 stemmen verkreeg, zodat deze partijen achter
eenvolgens 5 en 3 zetels bezetten. 

Op Bonaire werden op drie lijsten achtereenvolgens 483, 317 
en 952 stemmen uitgebracht, op Saba op twee lijsten 104 en 284 
en op St Eustatius op 2 lijsten 169 en 97 stemmen. 

Sedert de Interimregeling voor de Nederlandse Antillen op 28 
September 1950 (S. no K 419) wet werd, tellen de Staten 22 leden. 
De~e zijn in de op 21 December 1950 7) gehouden verkiezingen als 
volgt gekozen: 12 voor Curaçao, 8 voor Aruba, 1 voor Bonaire, en 
1 voor de gezamenlijke Bovenwindse Eilanden. 

Het Curaçaose twaalftal bestaat uit 4 vertegenwoordigers van 
de Democratische Partij, 2 van de Katholieke Volkspartij, 5 van 
de Nationale Volkspartij en 1 van de Curaçaose Onafhankelijke 
Partij; Aruba's achttal: 1 vertegenwoordiger van de Arubaanse 
Eenheids Partij, 1 van de Arubaanse Nationale Unie, 4 van de 
Arubaanse Volkspartij en 2 van de Patriottische Arubaanse Par
tij. Voor Bonaire en voor de Bovenwinden treedt 1 vertegenwoor
diger op. 

Het voorgaande overzicht bevestigt, dat de laatste jaren .een 
snelle groei de Antillische politieke activiteit heeft gekenmerkL 
Voor het ontstaan van een groot aantal partij groeperingen, het 
wekken van politieke belangstelling bij velen, bleek plots slechts 
weinig tij d nodig. 

7) Deze nieuwe Staten hebben de oude vervangen op 21 Februari 1951 
(K.B. van 15 Febr. 1951, no 46). 



70 MR J. VAN ANDEL GZN 

3. Terugblik op weg naar autonomie en decentralisatie. Wat 
was in de loop der jaren de inzet van de politieke strijd? 
Reeds in de Koloniale Raad, van het begin van deze eeuw af, ging 
het er om, zo spoedig mogelijk via een sluitende begroting tot 
autonomie te komen. Het regeringsreglement van 1865 ging al 
uit van de gedachte van de 'koloniale autonomie. Het stelde deze 
echter - nog onder zekere heperking - afhankelijk van de dek
king van de uitgaven uit de eigen inkomsten - een omstandig
heid, die'zich, met uitzondering van de jaren 1883 tot 1894, in de 
1ge eeuwen nog enkele tientallen jaren daarna niet heeft voor
gedaan. 

Terecht werd dus de autonomie, die werd nagestreefd, verwacht 
van het geldelijk van het moederland onafhankelijk worden. Men 
krijgt de indruk, dat de meeste gouverneurs van de deswege ge
voerde strijd het rechte niet hebben bègrepen en dat dit vaak ook 
het geval was ten departemente van Koloniën en in de Staten
Generaal. Telkens weer was de Regering bereid voor allerlei proef
nemingen, die Curaçao er boven op moesten helpen, veel geld be
schikbaar te stellen, maar bij na elke keer rees er verzet in de 
Koloniale Raad, die niet ten onrechte in de stij gende subsidiën 
aan de koloniale kas een verder afraken van de autonomie zag. 
Het moge de leden van deze Raad critisch hebben gemaakt in de 
behandeling van de voorstellen, als die hun werden voorgelegd, 
hun betere kennis van de plaatselijke toestanden heeft hun af
wijzend advies in vele gevallen gerechtvaardigd en de uitkomst 
heeft hen in het gelijk gesteld. 

Het regeringsreglement gaf de Kroon de bevoegdheid, alles te 
regelen wat in beginsel aan plaatselijke regeling in koloniale ver
ordening en anderszins was voorbehouden. Het was de stok achter 
de deur van een onwillige Koloniale Raad. Soms was het een 
middel om ,de Raad geheel voorbij te gaan en harde woorden 
zijn er gevallen over de Regering, die, zoals gezegd werd, steeds 
minder blijk gaf, op het oordeel van de ~aad prijs te stellen. Het 
epitheton "koloniaal" werd sindsdien dan ook bij uitstek voor de 
algemene maatregel van bestuur geschikt geacht. 

De vertegenwoordigers des Konings, de gouverneurs, waren, op 
enige uitzonderingen na, maar al te zeer geneigd tot administre
ren meer dan tot besturen, de minister van Koloniën te volgen in 
plaats van zelf initiatief te nemen. Begrijpelijk is het ,dan ook, 
dat reeds de politieke strijd dier jaren zich uitte in een: "Wij wor
den van Den Haag uit geregeerd en hebben zelf niets te 
zéggen". 
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Een goede gelegenheid om het anders te laten worden had het 
kunnen zijn, toen in 1922 het woord "kolonie" uit de Grondwet 
verdween en uitzicht werd geopend op plaatselijke beslissing in 
"inwendige aangelegenheden" en medezeggenschap ten aanzien 
van de wetgevende aI'ibeid in het moederland, waarbij het gebieds
deel was betrokken; en er bovendien kiesrecht zou komen. 

Het duurde echter tot 1937 eer de nieuwe Curaçaose Staats
regeling werd afgekondigd en zelfs toen veranderde er in de 
bestuurspractijk nog maar weinig. 

Reeds sedert jaren had nu Curaçao sluitende begrotingen en 
batig salderende rekeningen, maar nog was van een zich terug
trekken van het moederland niet veel te merken. Van de in het 
gebiedsdeel gevestigde organen, aan welke de inwendige aange
legenheden zouden worden overgelaten, bleek de Gouverneur de 
voornaamste te zijn en Curaçao zag in hem niet een eigen orgaan 
van het gebiedsdeel, maar een verlengstuk van het ministerie, 
dat de ongeWijzigde naam van Departement van Koloniën bleef 
dragen. Men slaagde er onvoldoende in, het zwaartepunt van het 
bestuur in het gebiedsdeel te leggen; getuige b.v., dat nog in een 
van de eerste jaren van de oorlog de Gouverneur in antwoord op 
een brief van de Staten over de oprichting van een leergang voor 
de onderwijzershoofdakte schreef, "dat deze quaestie een punt van 
overweging uitmaakte en bij Zijne Excellentie den Minister van 
Koloniën is voorgebracht"! 

Anders werd dit in'1942, met het optreden van Dr PIET KASTEEL 
als Gouverneur. Deze greep de kans aan, hem mede door de oor
logsomstandigheden geboden, en versterkte inderdaad het inwen
dige bestuur. Anderzijds riep echter het autocratisch karakter van 
de bijzondere positie van deze Gouverneur tijdens de ool"1og een 
critiek op, die, zoals onder de tropenzon licht geschiedt, meer dan 
eens al te overvloedig en te scherp werd. Trouwens, hoewel niet is 
gebleken, dat in die jaren gevolg is gegeven aan de wenk van de 
indertij d op Curaçao verblij vende Minister WELTER, studievereni
gingen op te richten ter politieke scholing, is men van verschil
lende zijden, in en buiten de Staten, steeds blijven voortgaan, 
levendig critiek te oefenen niet alleen op de Gouverneur maar 
ook in algemener zin op de - land en volk van Curaçao 
immers niet kennende - Nederlandse gezagsdragers. De Demo
cratische Partij had er eind 1944 haar ontstaan goeddeels aan te 
danken. 

Op 6 December 1942 hield Koningin WILHELMINA haar bekende , 
rede, die o. m. in uitzicht stelde een Rijksverband, waarin de 
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Nederlandse Antillen, als de andere delen des Rijks, "de eigen 
inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen 
kracht, doch met de wil (de deelgenoten) bij te staan", zouden 
behartigen. 

De toenmalige Voorzitter der Staten, de heer JOHN HORRIS 
SPROCKEL - bij de laatste verkiezingen in dat college tot deszelfs 
voordeel weergekeerd, als vertegenwoordiger van de Katholieke 
Volkspartij, - haalde in zijn beantwoording met instemming aan 
de koninklijke woorden over "volledig zelfbestuur en vrijheid ten 
opzichte van de eigen binnenlandse aangelegenheden, doch in be
reidheid gezamenlijk bijstand te verlenen". Gaf hij enerzijds uiting 
aan teleurstelling over de trage g~g van de uitvoering der grond
wetsherziening van 1922, anderzijds maakte Voorzitter SPROCKEL 
met lof er van gewag, dat Nederland "in tegenstelling met de 
meeste andere koloniale mogendheden de laatste decennia doel
bewust er naar streefde de bewoners van zijn vroegere koloniën 
door onderwijs en anderszins op te heffen en te bekwamen 
om geleidelijk aan het bestuur van eigen land in handen te 
nemen." 

"Een dag tevoren, 5 December 1942, was gevolg gegeven aan 
de eind 1941 door de Staten uitgesproken wens, een commissie in 
te stellen, aan welke een tweeledige taak zou worden toebedeeld, 
nI. "te waken voor de consequente doorvoering van de wijziging 
ten aanzien van de wettelij'ke regelin.gsbevoegdheid in Curaçao 
en. tot uitwerking van de bepalingen, welke betrekking hebben op 
de bestuursinrichting, waartoe de Staatsregeling den grondslag 
heeft gelegd". 

Gouverneur KASTEEL stelde nI. onder voorzitterschap van Prof. 
Mr A. S. ûPPENHEIM de "Commissie ter bestudering van staat
kundige aangelegenheden" in. Zij bracht begin 1944 een belang
rijk rapport uit, inhoudende een ontwerp "Landsverordening tot 
indeeling van Curaçao in bestuursressorten en tot instelling van 
zelfstandig bestuur in die ressorten als gevorderd door de Cura
çaosche Staatsregeling", aan te halen als "Eilandenreglement". Bij 
het ontwerp was een memorie van toelichting gevoegd, waarin 
er o. m. op wordt gewezen, dat volgens de voorgestelde regeling 
elk -eiland van het staatsdeel een afzonderlijke gemeenschap vormt, 
zulks naar - zo werd Dr DA COSTA GOMEZ geciteerd - "de 
schepping van THORBECKE, de Gemeentewet, die voor de zelf
werkzaamheid van het N ederlandsche volk zulk een krachtige 
stimulans is geweest". 

Decentralisatie van het bestuur in het Antillische gebiedsdeel en 
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wijziging van de dominante plaats, daarin tot dusver door het 
ei/;and Curaçao ingenomen, schenen dringend gewenst. De toelich
tende memorie zeide dan ook verder: "De uitzonderlijke positie 
waarin het eiland Curaçao zich bevindt zal hiermede worden 
opgeheven. Dezelfde beginselen aangaande bestuursinrichting zul
len ook voor dat eiland gelden. De Koloniale Raad moest zich 
volgens het vroegere Regeringsreglement met de aangelegenheid 
van het eiland Curaçao inlaten, thans houden de Staten zich hier
mede bezig, omdat er geen ander orgaan daarvoor aangewezen is. 
Keuren voor het eiland Curaçao worden thans bij landsverorde
ning gewijzigd en aangevuld; een op zich zelf reeds abnormale toe
stand. Bovendien moet voor wat bedoelde wijzigingen en aanvullin
gen betreft bij den toekomstigen Raad van het eiland Curaçao uit
drukkelijk de bevoegdheid berusten die te wijzigen of in te trek
ken, aangezien die Raad anders met artikel 118 lid 7 van de Cura
çaosche Staatsregeling in botsing zou komen. Ook voor de Staten 
zelf is derhalve de voorgestelde regeling van niet te onderschatten 
belang; hun onverdeelde aandacht zullen zij voortaan kunnen 
schenken ~ de ,bevolking van het gehele Staatsdeel Curaçao." 
En verder: "De plaatselijke belangen zijn in aard niet onderschei
den van de door het Centraal Bestuur van het Staatsdeel behar
tigde, maar wegens het lokaal karakter dat daaraan kleeft raken 
zij de ingezetenen meer in het bijzonder, zodat deze voor het be
zorgen en regelen er van zich aaneensluiten om eigen 'kracht aan 
te wenden en daarbij, als bestuur hebben een organisatie, ingesteld 
op de behoeften van het begrensd grondgebied, voor hetwelk zij 
bestemd is te werken." 

"Deze overwegingen die voor Nederland golden bij de totstand
koming van de Gemeentewet, zijn ten volle van toepassing op de 
ten onzent te scheppen ressorten," aldus de memorie 8). 

De Commissie-OPPENHEIM wenste aan de eilanden te geven een 
zelfstandig bestuur, in deze zin, dat dit niet alleen omvat de uit
voerende maar ook de wetgevende macht en dus de bevoegdheid, 
tot bestrijding van de huishoudelijke uitgaven eigen belastingen te 
heffen. Het bestuur van elk eiland is in het rapport van deze com
missie samengesteld uit een eilandraad, een college van gezag
hebber en landraden en een gezaghebber. Al dekken de begrippen 
elkaar niet geheel, de trits is toch zeker vergelijkbaar met die te 

8) Bij deze vergelijking van de zelfbesturen der eilanden met de Neder
landse gemeentebesturen in 1848 zij, om misverstand te vermijden, aangete
kend, dat de laatsten in werkelijkheid reeds eeuwen oud waren en de eersten 
metterdaad nog moeten worden geschapen. 
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onzent: raad, college van burgemeester en wethouders en burge
meester. 

Jammer is, dat het ontwerp van de Commissie-OPPENHEHtI niet 
tot uitvoering is kunnen worden gebraCht. Het is nu eenmaal (ook) 
in de Antillen zo, dat de autonomie der delen er door velen ten 
minste even belangrijk wordt geacht als de autonomie van het 
Staatsdeel als geheel. 'ook de jongste geschiedenis heeft dit wel 
geleerd. Later zouden ook anderen zich met deze materie bezig 
houden en constateren, dat de tijd voor decentralisatie was ver
streken, zodat een andere oplossing nodig zou zijn. Wij komen 
hierop terug bij de bespreking van de verhouding tussen Aruba 
en Curaçao. 

In 1945 benoemde de Gouverneur nog een andere commissie en 
wel een onder voorzitterschap van de ondervoorzitter van de Raad 
van Bestuur, Dr W. CH. DE LA TRY ELLIS, een van de jegens 
zijn bemind land meest verdienstelijke zonen, tot onderzoek van 
de in de Antillen levende politieke wensen, ter voorbereiding van 
de reeds enige jaren tevoren in uitzicht gestelde Rijksconferentie. 
Het verslag van deze commissie bepleit, de Staten geheel uit ge
kozen leden te laten bestaan, uitsluitend aan dit lichaam de rege
ling van alle inwendige aangelegenheden op te dragen en het deze 
regeling te doen uitvoeren in samenwerking met een aan hetzelve 
verantwoordelijk bestuur. Voorts handelt het over de plaats der 
Antillen in het Koninkrijk, de zeggenschap in de gemeenschappe
lijke belangen van de staatsdelen. 

4. Ontwikkeling na Tweede Wereldoorlog. Op 6 Juni 1946 
richtten de Staten van Curaçao een petitie aan de Koningin, waar
in zij, na betuiging van blijdschap over de in uitzicht gestelde' 
Rijksconferentie en herinnering aan de gezamenlijke oorlogs
inspanning, zeer duidelijk op de urgentie wezen van ingrijpende 
veranderingen in het verouderde bestuursstelsel. Zij noemden de 
Staatsregeling strij dig met de rechtsovertuiging der Curaçaose be
volking. Geen rekening hield die regeling met het gerechtvaar
digde verlangen naar een gekozen, echte volksvertegenwoordiging, 
aan wie de regering zou verantwoordelijk zijn. De Staatsregeling 
bevatte, naar de Staten wijders opmerkten, "zelfs de mogelijkheid 
aan de financiële autonomie van Curaçao afbreuk te doen, niet
tegenstaande het financieel vermogen van Curaçao zijn eigen huis
houding te voeren en daarbij zelfs bedragen te verstrekken voor 
de oorlogvoering en den wederopbouw van Nederland". 

Gevraagd werd overleg van de Nederlandse Regering met de 
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daartoe door de Staten benoemde commissie 9) over de wijze, waar
op aan Curaçao zulk een zelfbestuur zou worden verleend, dat 
het als een gelijkgerechtigd deel van het Koninkrijk zou kunnen 
worden beschouwd. 

Deze commissie bood op 25 Juni 1946 het historisch document 
aan Hare Majesteit aan. Op de petitie volgde een memorandum, 
houdende wijzigingen, welke de Staten reeds tijdens dat overleg 
in de Staatsregeling. wensten te zien aangebracht. Voorts verlang
den zij de benoeming, op hun voordracht, van Curaçaose adviseurs 
ibij de Nederlandse Regering, aangezien zij de overtuiging hadden, 
dat een nauwer cultureel en economisch contact tussen Nederland 
en Curaçao wenselijk was. Ook vroegen zij uitnodiging .van Cura
çaose afgevaardigden voor de commissie tot herziening van de 
Grondwet. De Staten besloten hun adres met het uitspreken van 
de innige overtuiging, dat de gebleken bereidheid tot samenwer
king zou leiden tot versteviging van de band tussen de delen van 
het Koninkrijk, en met de betuiging hunner aanhankelijkheid aan 
het Huis van Oranje. 

Krachtens hem verleende Koninklijke machtiging antwoordde 
de Minister van Overzeese Gebiedsdelen, Mr J. A. JONKMAN, op 
4 October 1946, dat overeenkomstig de reeds in de Tróonrede van 
23 Juli d. a. v. gedane toezegging ten spoedigste zou worden be
vorderd hetgeen ter bevrediging van de in de petitie tot uitdruk
king gebrachte drang naar vernieuwing der staatsinstellingen 
voorshands zonder grondwetswijziging kon geschieden. 

Gestreefd zou worden naar de uiterste ontwikkeling van de 
aanwezige wettelijke mogelijkheden, een gezonde decentralisatie 
van bestuur en wetgeving, opening van de mogelijkheid tot uit
breiding van het kiesrecht, "ook tot de grote massa dezer maat
schappij, welke nog vrijwel geheel buiten het politieke leven" 
stond. 

Voorts zouden veranderingen worden ingeleid in het systeem 
van de verhoudingen van Gouverneur en Volksvertegenwoordiging 
voor zover met art. 62 der Grondwet verenigbaar, waarmede ge~ 
paard zou gaan beperking van de inmenging van Nederlandse 
wetgevtmde organen. Ook zou worden bevorderd een meer regel
matig overleg met representanten van het gebiedsdeel. 

Door verschillende omstandigheden heeft het geduurd tot 26 
November 1947, eer aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

9) Bestaande uit de Statenleden Dr M. F. DA COSTA GoMEZ, E. JONCX
HEER, F. J. Q. KWARTSZ, W. R. PLANTZ en L. D. GERHARTS en de landraad 
van Aruba C. A. EMAN. 
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ter overweging werd aangeboden het ontwerp van wet tot wijzi
ging van de Curaçaose Staatsregeling (no. 650), dat geworden is 
de wet van 21 Mei 1948, hierboven reeds gememoreerd met de ge
wichtige wijzigingen, die zij bracht. 

Met deze wet werd een begin gemaakt van eigen overzees ver
antwoordelijk bestuur en van medezeggenschap door een volwaar
dige volksvertegenwoordiging, zulks in afwachting van een grond
wetsherziening, die vergaande staatsrechtelijke hervormingen zou 
mogelijk maken. Gelijk gezegd, werd intussen de politieke status, 
door de Antillen toen reeds bereikt, in Caraïbische kringen ge
zien .als een klaar getuigenis van sterk vooruitstrevende inzichten, 
beide in Nederland en in de West. De hoofdzaken er van waren 
de instelling van het College van Algemeen Bestuur, het kies
recht en de nieuwe samenstelling van de Staten. Het C. A. B. was 
enerzij ds een college van vertrouwensmannen van de Staten en 
anderzijds een. van medewerkers van de Gouverneur, aan deze 
verantwoordelijk. Dit tweeslachtig karakter hing samen met de 
omstandigheid, dat de wet een overgangsmaatregel was. Ontwik
keling in tweeërlei richting werd open gelaten: a. Gouverneur in 
rade (tezamen in één college regerend en . verantwoordelijkheid 
dragend) en b. onschendbare Gouverneur met verantwoordelijke 
ministers. Het zou de kant van het laatste opgaan. 

Over het kiesrecht sprak ik reeds. 
Het derde belangrijke punt was de nieuwe samenstelling van 

de Staten, met name de verhouding daarin van het aantal leden 
van de eilanden Curaçao en Aruba. Hierop kom ik in een speciaal 
kapittel terug. 

Terwijl de wijziging van de Curaçaose Staatsregeling bij de 
Tweede Kamer aanhangig was, opende de Minister-President, Dr 
L. J. M. BEEL, op 27 Januari 1948, inde vergaderzaal van de 
Eerste Kamer de Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao, door 
de Koningin bijeengeroepen "om in vrij overleg een nieuwe rechts
orde voor te bereiden in het bijzonder voor wat de verhouding 
tussen Suriname, Curaçao en Nederland betreft, als deel van de 
staatkundige herbouw van het gehele Koninkrijk." 

De Voorzitter der Conferentie, de minister van Overzeese Ge
biedsdelen, Mr JONKMAN, wees in zijn rede ten antwoord o. m. op 
het gedenkwaardig karakter van het jaar 1948 in de nationale 
geschiedenis: "De vrede van Münster, 300 jaar geleden, bevestigde 
niet alleen de onafhankelijkheid der Noordelijke Nederlanden, 
maar ook de banden tussen de Zeven Provinciën en Oost- en West
Indië, gedurende de 80-jarige oorlog gelegd. 
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En in hetzelfde jaar werd op St Maarten dat schoone verdrag 
tussen de autoriteiten van het Franse en het Hollandse gedeelte 
van het eiland gesloten, dat daar de vrede door de eeuwen heen 
onverstoord heeft bewaard. 

De grondwetsherziening van 100 jaren geleden heeft niet alleen 
onze constitutionele monarchie een parlementair-democratische 
vorm gegeven, doch heeft ook, door de Staten-Generaal en het 
Nederlandse volk mede verantwoordelijk te maken voor de zaken 
overzee, de banden tussen Nederland en de beide Indiën versterkt 
en de emancipatie der volkeren overzee ingeluid. 

Aan ons de taak er toe bij te dragen het eeuwenoude Staa~ver
band te vernieuwen, aangepast aan de eisen van deze tijd, er toe 
bij te dragen voor Suriname en de Nederlandse Antillen beter 
bereikbaar te maken wat met name THORBECKE in 1848 in Neder
land heeft geschonken door de burgerij tot zelfregering te roepen, 
de publieke geest te ontplooien en er toe bij te dragen, onze landen 
inde wereld de vrede te doen dienen, zoals St Maarten ons sinds 
1648 heeft geleerd." 

Bij de opening van de Conferentie waren acht vertegenwoordi
gers Van de Antillen aanwezig; kort na de aanvang van de eerste 
openbare vergadering, op 16 Februari 1948, was er echter niet 
meer dan een viertal over t.w. de heren ALEX CURIEL, L. D. 
GERHARTS, Mr Dr M. F. DA COSTA GOMEZ en W. R. PLANTZ. Na
mens de andere vier vertegenwoordigers verklaarde Mr S. W. 
VAN DER MEER, dat de delegatie van de Nederlandse Antillen naar 
deze conferentie van de Staten de opdracht had ontvangen, daden, 
nu! te verlangen, t.w. vóór de aanvang van de conferentie. Het 
bindende mandaat van de Staten aan de delegatie hield in, van de 
Regering te verkrijgen, dat terstond d.e facto zou worden erkend: 

a. de gelijkstandigheid van de Nederlandse Antillen en Neder
land, en 

b. de bevoegdheid van het eiland Aruba zich onmiddellijk en 
geheel van de Nederlandse Antillen af te scheiden en zich te con
stitueren als een zelfstandig, gelijkgerechtigd staatsdeel, onafhan
'kelijk van de Nederlandse Antillen, deel uitmakende van het Ver
enigd Koninkrijk der Nederlanden onder de souvereiniteit van het 
Huis van Oranje. ' 

Nu over de erkenning van deze eisen verschil van inzicht bleek 
te bestaan, meenden de heren VAN DER MEER, C. A. EMAN, E. 
JONCKHEER en J. E. IRAUSQUIN zich te moeten distanciëren van 
de Conferentie. Deze houding van Staten en delegatieleden was 
weinig geschikt om het vertrouwen te versterken in de werking 

, 



! 

78 MR J. VAN 'ANDEL GZN 

van de voorgenomen hervormingen naar democratische metho
de 10). De ernst van de toestand vond intussen in deze gang van 
zaken wel een onderstreping. 

In de derde openbare vergadering der Conferentie op 18 Maart 
1948 was de Arubaanse vertegenwoordiger der Antillen, de heer 
EMAN - HENNYZOON -weder aanwezig om een motie inzake 
Aruba voor te stellen, waarop ik terugkom. De Conferentie werd 
op die datum voor onbepaalde tij d verdaagd, na zeventien reso
luties en twee moties te hebben aangenomen, welke gebundeld in 
druk zijn verschenen 11.). Zij houden o. m. in, dat de staatkundige 
bouw van het nieuwe Koninkrijk moet worden belichaamd in een 
rijksgrondwet, waarin het terrein van gemeenschappelijke en dat 
van inwendige aangelegenheden principieel behoren te zijn afge
bakend. 

Ingevolge de derde resolutie werd een redactiecommissie inge
steld onder voorzitterschap van de president der Conferentie, Mr 
JONKMAN 12) tot het opstellen van een ontwerp-rijksgrondwet met 
inachtneming van de door de Conferentie aangenomen beginselen. 
In October 1948 kwam deze Commissie, waarvan sinds de kabinets
wisseling van de voorgaande zomer de plv. voorzitter der Conferen
tie, Mr W. H. VAN HELSDINGEN, de leiding had, met haar belang
wekkend werk gereed. Het voorontwerp, dat daarop de Centrale 
Sectie der Conferentie aan de Regering aanbood, is niet gepubli
ceerd. De Wes~Indische Conferentie kwam nog niet weer bijeen, 
hetgeen opmerkelijk is. De Regering heeft bij monde van Minister 
VAN SCHAIK verklaard, alle waardering voor het voorontwerp te 
hebben, maar het wat zwaar te vinden en te menen, dat een lichtere 
regeling de voorkeur verdient. 

Verwacht mag worden, dat. nu de nieuwe verkiezingen van 
de Staten zijn gehouden, zo spoedig mogelijk de Conferentie weder 
bij een zal worden geroepen. 

De Grondwetsherziening van 1948 opende de weg voor de Inte
rimregeling, die eind September 1950 wet werd. 

10) Handelingen Tweede Kamer 1947-1948, blz. 1549/50. 
11) Staatsdrukkerij- en Uitgeverij-bedrijf, 's Gravenhage, 1948. 
12) Abusievelijk vermeldde ik in mijn: Suriname's staatkundige evolutie 

(A. R. S. Jan. '50) als voorzitter van deze commissie Prof. LoGEMANN. Het
zelfde deed M. P. GOSIRA, Algemeen Vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Antillen in Nederland, in zijn in Januari '51 verschenen brochure De staat
kundige emancipatie van de Nederlandse Antillen. De vergissing ontstond 
doordat Prof. Dr J. H. A. LoGEMANN lid was van de redactiecommissie 
en de leiding had van een kleine kern- of werkgroep daaruit, waartoe mede 
behoorden Prof. Mr E. H. s' JACOB en Mr W. C. L. VAN DER GRINTEN. 
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5. Interimregeling.. Staatsblad no K 419 bevat de wet van 
28 September 1950, houdende een Interimregeling voor de Neder
landse Antillen. Naar de bepalingen van deze wet - in werking 
getreden op 7 Februari 1951 - wordt thans het bewind in de 
Nederlandse Antillen gevoerd en worden de betrekkingen tussen 
Nederland en de Antillen geregeld, zulks in afwachting. van de 
vestiging ener nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk, bestaande 
uit Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, op de grond
slag van de uitkomst van het reeds gepleegd en nog te plegen 
gemeen overleg, als bedoeld in het veertiende hoofdstuk der 
Grondwet. 

Volgens artikel II van deze Wet verzorgen de Nederlandse An
tillen zelf hun inwendige aangelegenheden 13). 

Omtrent de onderwerpen, die niet als inwendige aangelegen
heden zijn aan te merken, kunnen bij of krachtens de wet rege
lingen worden vastgesteld. Uitgaven ten aanzien van niet-inwen
dige aangelegenheden kunnen, indien de landsregering heeft ver
klaard daartegen bezwaar te hebben, niet ten laste van de Antillen 
worden gebracht dan bij wet, na gepleegd overleg, en voorzover 
zij strekken ten nutte van de Antillen en in overeenstemming zijn 
met hun draagkracht. De eerste, titel van de Interimregeling be-

U) Geen inwendige aangelegenheden zijn: 
a. al hetgeen betreft het handhaven van de onafhankelijkheid en de 

verdediging van het Koninkrijk en de verzekering van de waarborgen als 
bedoeld in artikel 208 van de Grondwet; 

b. al hetgeen betreft de verdragen en andere overeenkomsten met vreemde 
mogendheden en internationale organisaties en de uit het volkenrecht voort
vloeiende rechten en verplichtingen in het algemeen; 

e. de regeling van het auteursrecht en de industriële eigendom; 
d. de regeling op het stuk van maten en gewichten; 
e. het stellen van algemene voorwaarden voor de uitgifte van zeebrieven; 
,. al hetgeen betreft de luchtvaart, met uitzondering van het verlenen 

van vergunningen tot de exploitatie van binnenlandse luchtlijnen; 
g. de bevordering van de culturele en sociale betrekkingen tussen Neder

land, Suriname en de Nederlandse Antillen; 
h. het toezicht op de algemene voorwaarden betreffende de toelating, ves-

i tiging en uitzetting van Nederlanders. Dit toezicht zal worden uitgeoefend met 
inachtneming van de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen zodanige rege
lingen te treffen als nodig zijn ter bescherming van het algemeen belang van 
dat land; 

i. de bevordering van doelmatige economische en financiële betrekkingen 
tussen Nederland en de Nederlandse Antillen; 

i. het overleg omtrent vraagstukken van internationaal karakter inzake 
munt- en geldwezen, bank -en deviezenpolitiek ; 

Ic. het toezicht op het internationaal en interregionaal verkeer; 
l. de bevordering van de economische weerbaarheid door onderlinge hulp 

en bijstand van Nederland en de Nederlandse Antillen - waaronder begre
pen het bevorderen, dat wettelijke regelingen ten aanzien van beroeps- en 
bedrijfsuitoefening voor Nederlanders geleidelijk gelden - met inachtneming 
van de bevoegdheid van de Nederlandse Antillen zodanige regelingen te treffen 
als nodig zijn ter bescherming van het algemeen belang van dat land. 
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sluit met de bepaling, dat de regeling of nadere regeling van niet
inwendige aangelegenheden bij of krachtens de wet kan worden 
opgedragen of overgelaten aan Antilliaanse landsorganen. 

De tweede titel behelst de Landsregeling van de Nederlandse 
Antillen 14) d. w. z. de Curaçaose Staatsregeling, op tal van punten 
gewijzigd en aangevuld. De Landsregeling is hiermede in de plaats 
van de Staatsregeling getreden. 

Het bij de wijziging van de Staatsregeling ingestelde College 
van Algemeen Bestuur noemt de Landsregeling eigenaardig "Rege
ringsraad". Deze bestaat uit ten hoogste zeven personen, tenzij bij 
landsverordening anders wordt bepaald. Hij kiest zijn voorzitter 
uit zijn midden. De leden van de Regeringsraad worden na over
leg met de Staten, de Raad van Advies (een soort van Raad van 
State) gehoord, benoemd door de Gouverneur. De verantwoorde
lijkheid van de leden van de Regeringsraad wordt geregeld bij 
landsverordening. Zij moeten de leeftijd van dertig jaren hebben 
vervuld, de staat van Nederlander bezitten en niet uitgesloten zijn 
van verkiesbaarheid tot lid der Staten. 

Het algemeen bestuur wordt thans uitgeoefend, de landsrege
ring van de Antillen wordt thans gevormd door de Gouverneur 
en de aan de Staten verantwoordelijke Regeringsraad. Indien de 
Gouverneur een vergadering van de Regeringsraad bijwoont, treedt 
hij op als voorzitter; hij heeft dan een raadgevende stem. 

Ten aanzien van de verzorging van de inwendige aangelegen
heden treedt de Gouverneur op als hoofd van de landsregering, 
Tussen de 'Gouverneur en de leden van de Regeringsraad is een 
gelijksoortige verhouding gedacht als die tussen de Koning en de 
Ministers in Nederland. 

Aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk worden al
leen ten aanzien van koninkrijksbelangen bevoegdheden toege
kend. Slechts voor de hieruit voortvloeiende werkzaamheden zal 
hij voortaan 's Konings aanwijzingen hebben in acht te nemen. 
Het zijn: de afkondiging, de' uitvoering en de zorg voor de na
leving van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ver
dragen, zomede schorsing van landsverordeningen wegens strij d 
met een hogere voorziening (wet, algemene maatregel van be
stuur, verdrag of andere overeenkomst met vreemde mogendheid 
of internationale organisatie) of met het algemeen belang van 
het Konin'krijk. De landsorganen en landsdienaren staan de Gouver-

14) Afzonderlijk en volledig gepubliceerd bij K.B. van 4 November 1950, 
S. no K 489, ter bekendmaking van de tekst der Landsregeling van de Neder
landse Antillen. 
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neur ten dienste bij de uitoefening van de hem te dezen toegekende 
bevoegdheden. 

Wat de verordenende autonome bevoegdheid betreft, is in de 
Landsregeling de onbeperkte bevoegdheid tot ingrijpen, welke 
,volgens art. 63 der Grondwet aan de wetgever toekomt, aan deze 
ontnomen. Alle inwendige aangelegenheden zullen worden geregeld 
bij landsverordening. De zgn. conflictenregeling - d.w.z. de rege
ling van de artikelen 110 en 111 van de Curaçaose Staatsregeling, 
inhoudende o.m. de mogelijkheid van regeling bij algemene maat
regel van bestuur in gevallen, waarin tussen de Staten en de 
Gouverneur geen overeenstemming werd verkregen over een ont
werp-Iandsverordening, waarbij in belangrijke mate Nederland, 
Indonesië of de Antillen waren betrokken, of waarin de Staten 
in gebreke bleven mede te delen of zij zulk een 'ontwerp goed
keurden en dringende omstandigheden een onverwijlde voorzi~ 
ning nodig maakten - is komen te vervallen. 

Alleen de in de Landsregeling met name genoemde onderwerpen, 
welke de belangen van het Koninkrij'k raken, worden bij wet of 
algemene maatregel van bestuur geregeld. Zo zijn de volgende 
onderwerpen aan de wet ter regeling voorbehouden: de Lands
regeling zelf, het Nederlanderschap, vernietiging van een lands
verordening, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de Gou
verneur, goedkeuring en verdragen en de onderwerpen, genoemd in 
artikel Il. Bij deze zaken blijft dus bemoeiing van de Nederlandse 
Regering en van de Staten-Generaal vereist. 

De Staten der Antillen zijn, gelijk in ander verband reeds bleek, 
samengesteld uit 22 leden, in vrije en geheime verkiezingen recht
streeks door de kiezers gekozen. Kiesgerechtigd zijn alle ingezete
nen, die Nederlander zijn en de ouderdom van 23 jaren hebben 
vervuld. 

Elk eilandgebied 15) vormt een kieskring. In de eilandgebieden, 
welke meer dan één lid verkiezen, geschiedt de verkiezing op de 
grondslag van evenredige vertegenwoordiging. 

Omtrent de samer/lWerking tussen Nederland en de Antillen 

UI) Volgens art. 1 van de Landsregeling wordt het grondgebied van de 
Nederlandse Antillen gevormd door de volgende eilandgebieden: 

G. het eilandgebied Aruba, omvattende het eiland Aruba; 
b. het eilandgebied Bonaire, omvattende de eilanden Bonaire en Klein

Bonaire; 
c. het eilandgebied de Bovenwindse Eilanden, omvattende de eilanden Sa

ba, Sint Eustatius en Sint Maarten, voor zoveel het Nederlandse gedeelte 
betreft; 

cl. het eilandgebied Curaçao, omvattende de eilanden Curaçao en Klein
Curaçao. 
A, S, XXI-i 6 
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bevat titel III van de Interimregeling ,- artt. IV tlm XIV -
een aantal bepalingen, o. a. betreffende de door de landsregering 
benoemde Algemene Vertegenwoordiger, die in de gelegenheid 
wordt gesteld deel te nemen in het ministerieel overleg over de 
zaken, waarbij de Antillen zijn betrokken 16). Voorts over de door 
de Koningin te benoemen Staatsraad in buitengewone dienst voor 
de Antillische zaken; de advisering door de landsregering nopens 
ontwerpen van voor de Antillen verbindende wetten, algemene 
maatregelen van bestuur, verdragen en andere internationale over
eenkomsten; de mondelinge voorlichting door gedelegeerden der 
Antillen in de beide Kamers der Staten-Generaal. 

Jarenlang had "autonomie" op de Antillen klank en kracht van 
een toverwoord, eerst in de Koloniale Raad. daarna in de Staten, 
later ook er buiten. En nu heeft de Interimregeling de autonomie 
gebracht! Het is nog wel een voorlopige regeling - de definitieve 
zal eerst in het kader van de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk 
tot stand komen -. maar niemand zal haar betekenis ontkennen 
als brengster de facto van een zelfstandige staatkundige status 
voor het Antillische deel des Rijks. Bovendien brengt zij een begin 
van zeer gewenste samenwerking in de gemeenschappelijke be
langen van de Rijksdelen. 

En toch, het enthousiasme, dat verwacht had mogen worden, 
is haar niet te beurt gevallen. De demper is er op gezet door de 
gerezen interne moeilijkheden over de verdeling van de zetels 
in de Staten, met name tussen Curaçao en Aruba. 

6. Aruba-Curagao. Zoals de Antillen voor de Nederlandse 
natie en cultuurgemeenschap veel belangrijker zijn dan in cijfers 
van economie en demo- en geografie is uit te drukken, zijn de' 
staatkundige problemen in dat Staatsdeel veel gewichtiger dan 
m~thematiek en statistiek kunnen doen bevroeden. 

Toen, meer dan anderhalve 'eeuw geleden, de Amerikanen hun 
onafhankelijkheid verkregen, was een van de grote moeilijkheden, 
welke zij hadden op te lossen, de verhouding van de deelstaten tot 
het geheel. De grote staten achtten paritaire vertegenwoordiging 
en de kleine staten aan het bevolkingscijfer evenredige vertegen
woordiging onbillijk. Te midden van de moeite en strijd dier dagen 
werd op voorstel van FRANKLIN -besloten. alle vergaderingen te 

16) Vgl. voor nl!.dere gegevens omtrent de Algemene Vertegenwoordiger: 
GORSIRA, t. a. p., blz. 13 v.v. 
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doen beginnen met gebed, om een sfeer te scheppen, waarin men 
betertot het oplossen van de moeilijkheden in staat zou zijn. 

Het systeem, waartoe men gekomen is, is dat van de verschil
lende vertegenwoordiging in Kamer van Afgevaardigden en 
Senaat. De laatste is samengesteld uit twee senatoren voor elke 
staat en de eerste uit afgevaardigden, wier aantal varieert met 
de bevolking, met dien verstande, dat elke staat ten minste één 
afgevaardigde aanwijst; en voorts is er een zeer grote mate van 
autonomie der delen, "gedeelde souvereiniteit". 

De Nederlandse Antillen beslaan ongeveer een tienduizendste 
deel van de oppervlakte, welke de Verenigde Staten in de wereld 
innemen en hun bevolking vormt niet meer dan een duizendste 
gedeelte van die van de grote Amerikaanse republiek, maar dit 
verhindert niet, dat er naar het wezen een parallel is te zien tus
sen de huidige Antillische moeilijkheden en die van Amerika 
indertijd. 

Er is ook hier die spanning tussen de eisen van het geheel en 
die van de delen, ook hier dat verschil van inzicht tussen grotere 
en kleinere delen. 

Vooral Aruba, als Curaçao glanzend van oliewelvaart, ten volle 
in staat zich te 'bedruipen, heeft reeds lang administratieve en 
financiële onafhankelij'kheid gewenst. Een begrijpelijk en gerecht
vaardigd verlangen ! 

De positie van het eiland Curaçao in het geheel van het Staats
deel heeft menigmaal andere eilanden geïrriteerd. Van 1634 af 
is de zetel van het :bestuur op Curaçao gevestigd geweest en het 
gebiedsdeel heeft tot 1948 de naam van dat eiland gedragen. Door 
de jaren heen is Curaçao het hoofdeiland genoemd. In 1865 bij de 
behandeling van het ontwerp-gewijzigd Regeringsreglement wees 
de minister van Koloniën er niet voor niets op, dat de Regering 
er voor had te waken, dat Curaçao geen onderhorigheden van 
de andere eilanden maakte. 

Een dertig jaar geleden moesten alle zes eilanden nog door het 
moederland worden gesteund. In de vorige eeuw is het enkele keren 
voorgekomen, dat er een sluitende begroting was en het verhaal 
gaat, dat... dit kwam door goudmijnen en phosphaat-onder
nemingen op Aruba 17)! 

Met de omkeer, die de olieraffinaderijen voor beide eilanden 
- voor Aruba wel is waar wat later dan voor Curaçao - brach
ten, zijn de tegenstellingen en gevoeligheden zich gaan toespitsen. 

17) DE LA TRY ELLIS in de 2de openbare vergadering van de W. I. Ronde
tafelconferentie op 17 Februari 1948, Handelingen dier Conferentie, blz. 43. 
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. Vooral na de oorlog is de strijd zeer verscherpt. 
De leuzen: "Aruba één met Nederland", maar "Los van Curaçao 

door totale afscheiding". "Weg met de rem van Aruba's ontwikke
ling", "Eigen territoir, eigen bestuur", "Aruba zelfstandige status 
binnen nieuwe rechtsorde Koninkrijk", zijn gebleken niet enkel 
motto's voor verkiezingsvergaderingen te zijn, maar wel terdege 
ook cris de coeur van vele telgen van het stralend Aruba, "perIa 
del Caribe", zoals hun warme hart het gaarne noemt. 

Het dreigend parool "separacion - liberacion" 18) werd steeds 
luider gehoord; zelfs werd er een duidelijk sprekend insigne van 
gemaakt, waarmede de meest enthousiasten gaarne zich de borst 
versierden. Excessief steunde in 1948 de Curaçaose Democratische 
Partij de Arubanen o. a. door het optreden van haar vertegen
woordigers in de Statendelegatie ter Westindische Rondetafel
conferentie. Meer beheerste en doelmatige tegemoetkoming onder
vond Aruba, toen op 18 Maart 1948 deze Conferentie de volgende 
door de vertegenwoordiger van de Arubaanse bevolking, EMAN, 

met steun van GOMEZ (Curaçao), BUISKOOL (Suriname) en JOEKES 

(Nederland) ingediende motie aannam: 
"De Conferentie Nederland-Suriname-Curaçao: 
kennis genomen hebbende van de wens, door de ter conferentie 

aanwezige afgevaardigde van de bevolking van Aruba naar voren 
gebracht, om aan dat eiland bij de instelling van ee~ nieuwe rechts
orde voor het Koninkrijk een afzonderlijke status te verlenen, ten
einde op staatkundig, economisch en cultureel gebied aan de be
volking van het eiland bevrediging te schenken; 

van oordeel, dat in beginsel een dergelijke wens geëerbiedigd 
dient te worden, doch dat de conferentie niet beschikt over vol;.. 
doende gegevens van staatkundige, financiële, economische en 
sociale aard om zich uit te spreken over de mate waarin en de 
wijze waarop deze wen'S verwezenlijkt kan worden; 

acht het gewenst, dat zodanige. gegevens door een daartoe in te 
stellen commissie, bestaande uit inwoners van Aruba enerzijds en 
inwoners van de andere eilanden van het staatsdeel Curaçao 
anderzijds, zomede uit een of meer Nederlanders uit Nederland, 
op korte termijn worden verzameld en in een rapport worden ver
werkt; 

geeft de Nederlandse Regering in overweging, tot benoeming 
van zodanige commissie over te gaan, aan welke commissie ware 
op tè dragen terzake een rapport aan de Regering uit te brengen 

18) "Scheiding-bevrijding". Bedoeld is afscheiding van Curaçao (en de 
overige Ned. Antillen), niet van Nederland. 
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en dit rapport ter kennis te brengen van de conferentie· of van 
een harer organen." 

De Regering" gaf aan deze motie gevolg. Bij Koninklijk besluit 
van 14 Juni 1948, no 29, werd een commissie ingesteld om gegevens 
te verzamelen van staatkundige, financiële, economische en sociale 
aard en de Conferentie en de Regering van raad te dienen over een 
nieuwe rechtsorde voor Aruba en zijn plaats binnen de staatkun
dige structuur van het Koninkrijk. 

De Commissie Aruba-Curaçao 19), naar haar voorzitter ook de 
Commissie-VAN POELJE genoemd, kreeg aldus een probleem te 
verwerken, dat toen zeer moeilijk oplosbaar werd geacht. Ofschoon 
breed samengseteld 20), heeft zij met spoed een ontwerp gereed 
gemaakt van een Landsgrondwet voor de Antillen, dat zij heeft 
doen vergezeld gaan van een algemeen rapport, een toelichting 
bij de artikelèn van het ontwerp, de notulen van de vergaderingen 
van haar en haar subcommissies, nóta's inzake de overheidsfinan
ciën, staatkundige en sociale vraagstukken, onderwij s en culturele 
zaken, justitie en politie. 

Onder de grondlijnen voor een nieuwe regeling van het Antil
lische staatsbestel, waartoe de Commissie concludeerde, stelde zij 
voorop: 

a. zelfstandigheid van, elk eiland der Nederlandse Antillen, 
waarop zij deed volgen: 

19) Tot lid en voorzitter van de Commissie werd bij het vermeld Koninklijk 
besluit benoemd: 

Prof. Dr G. A. VAN POELJE, lid van de Raad van State; 
tot leden: 
uit Nederland Mr J. VAN ANDEL GZN, tevens algemeen secretaris, Mr 

L. P. M. LoEFF en Mr Dr D. SIMONS, 
uit het Staatsdeel Curaçao als bewoners van het eiland Aruba J.E. M. 

ARENDS, J. R. ARENDS, R. J. BEAUJON, J. H. A. EMAN, Dr P. HENRIQUEZ, 
L. A. C. LACLE, A. E. 'YEVER, . 

als bewoners van het eiland Curaçao J. A. CORREA, A. CURIEL, Mr Dr 
M. F. DA COSTA GOMEZ, Dr W. CH. DE LA TRY ELLIS, C. W. J. JONCKHEER, 
W. F. G. MENSING, 

als bewoner v.an het eiland Bonaire C. E. B. HELLMUND, 
voor de Bovenwindse eilanden W. R. PLANTz; 
tot secretarissen werden benoemd: L. C. M. KERsTENs en H. A. HESSLING. 
Krachtens bij Koninklijk besluit verleende bevoegdheid werd bij ministe-

riële beschikking van 29 Juni 1948, 7e Afdeling No 14, benoemd de heer 
C. H. G. EMAN te Oranjestad (Aruba). 

20) GoRSIRA, t. a. p. blz. 29, meent, dat "het mag worden betreurd, dat de 
regering destijds in de commissie-VAN POELJE niet alle Antilliaanse partijen 
heeft opgenomen". In het midden gelaten, of een nóg bredere samenstelling 
de practische werkzaamheid der commissie zou hebben gebaat, zij er op 
gewezen, dat de commissie op de verschillende eilanden alle organisaties en 
personen, die dat wensten, de gelegenheid heeft geboden haar hun inzichten 
mondeling enlof schriftelijk kenbaar te maken. 
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b. samenwerking in geordend verband, waar de belangen van 
de eilanden dit vereisen, en 

c. verbondenheid met Nederland in het kader van het zich ont
wikkelende nieuwe Koninkrijk. 

De Commissie heeft zich in haar ontwerp, hoewel ingericht als 
het ontwerp voor een landsgrondwet, in de zin van een der reso
lutiesvan de Rondetafelconferentie, in hoofdzaak beperkt tot de 
artikelen, welke de zelfstandigheid van de eiln,ndgebiedJen regelen. 
Omtrent de inrichting van het bestuur voor de behartiging van 
de gemeenschappelijke beln,ngen heeft zij zich in enige artikelen 
slechts in zo verre uitgesproken, als die inrichting een nood
zakelijk complement mocht heten van de regeling van de zelfstan
digheid 21). Zo heeft zij b.v. doen blijken, dat haars inziens het 
karakter van samenwerking van zelfstandige gebieden tot uiting 
zou kunnen komen in samenstelling en bevoegdheid van een lichaam 
als een "Federale Raad" der Nederlandse Anti'len. 

De Regering heeft in 1950 in haar Memorie van Antwoord om
trent het ontwerp-Interimregeling aan de Eerste Kamer medege
deeld, dat in haar ontwerp-Eilandenregeling, "voor zover de ge
wijzigde omstandigheden dit toelieten", de hoofdbeginselen van het 
rapport der Commissie zo getrouw mogelijk zijn uitgewerkt. 
Naar ons voorkomt, zal dit de Antillische samenleving ten goede 
kunnen komen .. De wij ze, waarop de Commissie haar taak heeft 
vervuld, heeft op Aruba een grote mate van bevrediging gewekt 
en ook op de andere eilanden zijn de beginselen van haar project 
gunstig beoordeeld. 

Volgens art. 118 van de in de Interimregeling opgenomen Lands
regeling van de Nederlandse Antillen wordt bij Eilandenregeling, 
vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur, aan de eiland
gebieden zelfstandigheid verleend ten aanzien van de verzorging 
van eigen aangelegenheden. 

21) In het ontwerp is uitdrukkelijk opgenomen de mededeling, dat de af
deling van de gemeenschappelijke belangen der eilanden in beginsel buiten 
de opdracht van de Commissie lag en dat deze slechts werd opgenomen om 
te doen zien, hoe de ontworpen regeling van de zelfstandigheid der eilanden 
zou zijn af te ronden. Minder juist is dan ook de opmerking van de heer 
GoRSIRA, t. a. p. blz. 33, dat de commissie een bepaalde moeilijkheid uit de weg 
is gegaan. Zij zou buiten haar opdracht zijn getreden met een plan van de 
gehele bestuursorganisatie van de Ned. Antillen uit te werken. Zij had haar 
beperkte taak te vervullen in het licht van de besluiten der Conferentie 
Nederland-Su~ame-Antillen, en met de wetenschap, dat het in de bedoeling 
lag zo spoedig mogelijk een nieuwe conferentie te houden, die het werk van 
de eerste voltooien zou. 

Indien de Commissie ware betrokken in de oplossing van andere vragen 
dan die welke haar waren voorgelegd, zou zij dat vermoedelijk niet hebben 
afgewezen. Maar dat is niet geschied. 
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Artikel 119 der Landsregeling bepaalt, dat uit kracht van een 
eilandsverordening overeenkomstig bij de Eilandenregeling te stel
len regelen belastingen en retributies kunnen worden geheven en 
dat de opbrengsten daarvan, volgens bij de Eilandenregeling te 
stellen regelen, worden overgedragen aan de besturen der eiland
gebieden, voor zover de opbrengst geacht moet worden uit het be
trokken eilandgebied afkomstig te zijn, met dien verstande, dat 
ten aanzien van bepaalde belastingen en retributies bij de Eilan
denregeling een andere regeling kan worden getroffen. 

Hoewel de gehele materie van de Eilandenregeling bij uitstek 
een interne aangelegenheid van de Antillen is en deze derhalve zo
veel mogelijk aan de locale organen ter regeling moet worden over
gelaten, leidde de in het bijzonder door Aruba bekend gemaakte 
wens om de constructie van zijn bestuur en de begrenzing van zijn 
bevoegdheden niet over te laten aan de wisselende politieke inzich
ten der Staten, tot de bepaling van de vaststelling bij algemene 
maatregel van bestuur. 

Met deze mededelingen moge, wat de Eilandenregeling betreft, 
worden volstaan, nu zij nog niet is tot stand gekomen, al bevat de 
Landsregeling er ook voor het overige nog belangrijke bepalin
gen over. 

Indien de inhoud van de Eilandenregeling reeds bij de behan
deling van het ontwerp-Interimregeling had kunnen zijn gekend, 
zou die behandeling vermoedelijk vlotter zijn verlopen. Dit zou 
temeer het geval zijn geweest, indien de Regering tevens had nage
laten, in de Interimregeling in te lassen de wijziging van de ver
deling der zetels in de Staten der Antillen, die thans op Aruba 
veel ontstemming en . op de Bovenwinden teleurstelling heeft ge
wekt en het de Eerste Kamer allerminst gemakkelijk heeft ge
maakt,' de op zichzelf algemeen. gewaardeerde Interimregeling te. 
aanvaarden. 

Waren sinds 1937 van de 10 Statenleden er 6 gekozen door 
Curaçao en 2 door Aruba, in 1949 werden van de 21 leden der 
Staten er 8 door Curaçao en 8 door Aruba aangewezen. Deze op
merkelijke verandering van verhouding - Aruba had nog niet de 
helft van het aantal stemmen van Curaçao - was door de Staten' 
zelf voorgesteld. In het voorontwerp tot wijziging van de Staats
regeling sloeg in 1947 de Regering voor: 11 voor Curaçao en 7 
voor Aruba. Hierop gaven de Staten te kennen, er zeer teleur
gesteld over te zijn, dat hun voorstel van 8-8 niet was overge
nomen, o. á. opmerkend: "De belangrijkheid der eilanden Aruba 
en Curaçao is toch in verhouding even groot, zodat een ongelijke 
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vertegenwoordiging beslist ongewenst is. Het afvaardigen van 
11 leden door het eiland Curaçao doet dit eiland altijd de meer
derheid behouden". Een minderheid der Staten achtte het juister 
aan Curaçao en Aruba een gezamenlijk aantal (18) zetels ter be
schikking te stellen en deze onderling te doen verdelen naar even
redigheid van het aantal stemgerechtigden dan wel van het aantal 
uitgebràchte stemmen. Een der leden wilde eenzelfde gezamenlijk 
aantal aan Aruba en Curaçao toewijzen, doch daarvan er 6 aan 
beiden garanderen en het overige zestal naar evenredigheid van 
het aantal stemgerechtigden of uitgebrachte stemmen doen ver
delen. 

De Regering nam het voorstel van de Staten over, de beide 
Kamers der Staten-Generaal aanvaardden het, het werd in 1948 
wet. Zo brachten de verkiezingen van '49 naast 8 Curaçaonaars 
8 Arubanen in de Staten der Antillen. Het spreekt vanzelf, dat, 
toen reeds in '50 de Regering in de Interimregeling deze verhou
ding in 12-8 wilde gewijzigd zien, de Arubanen fel opponeerden. 

Sinds dit streven der Regering bekend werd, hebben de vast
houdende Arubanen - de Friezen der Antillen, naar zij zelf niet 
zonder trots soms zeggen - inderdaad geen gelegenheid voorbij 
laten gaan om in vergadering, krant en telegram hun goed recht 
te verdedigen. Aruba 'YItUL8t. nooit meer onder Curaçao! Dit is de 
kern van de zaak. Daarin hebben zij op zichzelf schoon gelijk. 
Indien nu tegelijk met de Interimregeling de Eilandenregeling-. 
die immers de autonomie, de zelfstandigheid der eilanden binnen 
het autonome gehèel der Antillen nader moet bepalen - had kun
nen tot stand komen, zou de kwestie van de zetelverdeling vanzelf 
als van minder belang op de achtergrond zijn geraakt. Maar bij 
het voorshands nog ontbreken' van waarborgen nopens de inhoud 
van de Eilandenregeling bleef de zetelverdeling voor de Aru
banen uiteraard op het belangrijkheidsniveau van 1948. Hiervoor 
had o. i. de Regering meer begrip kunnen tonen. 

Nimmer heeft Nederland - dit mag ook wel eens gezegd - de 
zes Antillische eilanden uit ei~en baat, tot eigen voordeel ge
ëxploiteerd. In 1901 werd art. 169 Regeringsreglement ~epaalde
lijk gewijzigd met het oogmerk, de mogelijkheid af te snijden, dat 
ooit een batig saldo van de Curaçaose jaarrekening ten voordele 
van het moederland zou komen. Dat was 25 jaar voordat van zo'n 
batig saldo sprake zou zijn! 

Wat het materiële ,betreft, heeft Nederland alles gedaan wat 
de hand te doen vond. Maar ·psychologisch heeft het zich, gelijk 
wij reeds eerder constateerden, nog al eens vergist. 
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Het is merkwaardig, dat zelfs een staatsman als Mr VAN SCHAlK, 
die, wat Nederland en Nederlands interne politiek betreft, "nourri 
dans Ie Sérail, en connait les détours" 22), de indruk heeft doen 
post vatten, dat hier zijnerzijds de betekenis van bepaalde overzese 
strevingen wel enigermate is onderschat. De ernst van Aruba's 
protest mocht o.i. niet worden geminimaliseerd met de klacht, dat 
de Arubanen boven een zuiver negatief verzet niet uitkwamen, 
hun· telegrammen, bij drie kwart waarvan de heer HENNY EMAN 
was betrokken, geen nieuwe elementen bevatten en dat één tele
gram de tot een soort obsessie geworden vrees voor interne kolo
niale verhoudingen. uitdrukte 23). 

De voorzitter van de R.K. Eerste Kamer-fractie, Mr KROPMAN 
zeide daarvan: "Mijnheer de Voorzitter, u houde het mij ten goede, 
maar ik vind deze appreciatie van de Regering niet gelukkig, 
integendeel, hoogst ongelukkig; ik geloof, dat de Regering deze 
telegrammen niet gelezen heeft met inachtneming van wat er. 
op Aruba leeft, en zich te weinig de mentaliteit der Arubanen 
gerealiseerd heeft." 

En de oud-Minister Mr JONKMAN, wiens rede 24) de eerstge
noemde spreker "grotendeels met instemming" had gevolgd, 
meende - als altij d zéér wel gedocumenteerd -, "dat het in de 
lijn van het beleid bepaaldelijk éenernstige vergissing van de 
Regering is geweest, dat zij in deze interimregeling, waarop de 
Antillen volkomen recht hebben, nog ingelast heeft deze wijzi-
ging van de zetelverdeling." , 

De antirevolutionaire spreker, de heer' ALGRA, was van oordeel, 
dat er een tekort aan geduld is geweest, dat men de zaak had 
moeten laten ,betij en, in elk geval eerst de Eilandenregeling had 
moeten invoeren. "Deze wijziging is te geforceerd; zij heeft niet 
plaats op het juiste tijdstip en is psychologisch fout" 25). 

22) opgevoed in het Sérail (sultanspaleis) er alle gangen kent, er door en 
door mee bekend is. 

23) Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer in zake de Interimrege
ling, blz. 4. 

24) Deze instructieve rede behandelt verschillende punten, belangrijk 
genoeg voor verdere overdenking, mede met het oog op de eerlang tot stand 
te brengen nieuwe rechtsorde voor het Koninkrijk. Het bestek van dit opstel 
gedoogt echter niet, er nu op in te gaan. Dit is eveneens het geval ten aan
zien van enige andere momenten in de uitvoerige en indringende schriftelijke 
en . mondelinge behandeling van het ontwerp-interimregeling in de Eerste 
Kamer, daaronder begrepen de op 17 Juli 1950 door haar Commissie van 
Voorbereiding voor de behandeling van het genoemde ontwerp, in presentie 
van de Voorzitter der Kamer, met de delegatie van de Staten der Antillen, 
bedoeld in hun adres van 31 Maart 1950, gevoerde bespreking. 

25) Handelingen Eerste Kamer, 1950-1951, resp. blzz. 39, 34, en 41. 
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De argumentatie der Regering was niet sterk. Zeker -, dat een 
ideale zetelverdeling niet mogelijk is, weten wij wel, dat Curaçao 
relatief veel groter is dan Aruba en naar evenredigheidsbeginsel 
voor meer zetels in de Staten in aanmerking komt eveneens, dat 
er op Curaçao klachten over de huidige zetelverdeling werden ge-
hoord insgelijks. ' 

Maar dat het stroeve werken van de Staten daaraan te wijten 
zou zijn, geloven wij niet en evenmin, dat iemand de te 1Jerwackten 
Eilandenregeling reeds voor een gelderuk regeling zou willen 
aanzien. 

Vooral op deze twee punten is er o. i. van een vergissing sprake. 
Wat het eerste betreft, de Staten moeten inderdaad nog veel leren. 
Allicht! "Le fruit de l'expérience ne mûrit pas sur de jeunes 
rameaux 26). Bovendien, om nog eens zo'n wereldwijze Fransman 
in de arm te nemen, "il faut que jeunesse se passe" 27). Dit hebben 
zekere Statenleden zich dan ook kennelijk meer dan eens ver
oorloofd. 

Laat ons - tussen haakjes - in Nederland echter niet ver
geten, dat men ook nooit te oud wordt om te leren ! 

Maar die stroefheid in het werk der Staten lag niet aan de 
zetelverdeling. Zelfs de Curaçaose K.V.P., die begonnen is met het 
aanblazen van het vuurtje van de onrechtvaardigheid van de zetel
verhouding - en die vervolgens de Democraten, die nota 
bene in 1948 zo excessief de Arubanen steunden, als haar con
currenten op dit politieke pad mocht aantreffen - verklaarde uit
drukkelijk, dat ge~n enkel voorbeeld bekend is, dat alle Curaçaose 
leden tegenover alle andere leden stonden en dat de nog jonge ge
schiedenis reeds nu aanwijzing geeft, dat zulk een tegenstelling 
uiterst zeldzaam zou kunnen voorkomen. Stagneerde de zaak, dan 
kwam dit veelal door het optreden van een coalitie van Arubanen 
en Curaçaonaars en/ of vertegenwoordigers van andere eilanden. 
En dit behoeft door een gewijzigde zetelverdeling niet anders te 
worden. 

Ten aanzien van het tweede punt, de Eilandenregeling, onder
schrijven wij het door De Arubaansche Courant 28) vertolkte stand
punt, dat de toelichting van de Regering bij de voorgestelde ge
wijzigde zetelverdeling slordig en tegenstrijdig was. Men kan 
inderdaad niet tegelijkertijd de totstandkoming van de Eilanden-

26) De vrucht van de ondervinding rijpt niet aan jonge takken. 
27) Jeugd moet uitvieren. 
28) d.d. 2 September 1950. 
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regeling afwachten en constateren, dat zij reeds tot stand ge
komen is. 

Die Eilandenregeling had er ook o. i. moeten zijn, vóórdat over 
een wijziging van de zetelverdeling was te spreken. De Staten 
hebben in 1947/8 de steun van de Arubanen verworven bij de 
pogingen om de verlangde autonomie voor het gebiedsdeel van 
Nederland te verkrijgen door de zetelverhouding 8-8 voor te stel
len en daaraan vast te houden. Dit was de prijs, die Aruba betaald 
kreeg voor het laten varen van zijn separacion-actie. Van Aruba 
was redelijkerwijs niet te verlangen, dat het milder tegenover een 
op zichzelf misschien niet geheel ongerechtvaardigde wijziging dier 
zetelverdeling kwam te staan, wanneer het Riet zwart op wit de 
garantie had van zijn interne autonomie, het punt, waarom staat
kundig voor Aruba het laatste decennium alles heeft gedraaid. 

Wat de Bovenwinden betreft, ook dierzijds werd van enige 
teleurstelling blijk gegeven, omdat zij, hoewel zeer klein, zich toch 
door hun geografische bepaaldheid zelfstandige eenheden gevoelen, 
die op een eigen representant prijs stellen en liever niet gedrieën 
slechts één zetel in de Staten ,bezetten. Aan Franse en Engelse 
eilandjes in de Caraïbische Zee zou afzonderlijke vertegenwoordi
ging, naar men zeide, wel vergund zijn, een punt door de Regering 
tegengesproken, 29). Intussen, hoe zelfstandiger alle zes eilanden. 
van hoe minder belang de zetelverdeling in de Staten. 

Kome de Eilandenregeling 30) spoedig tot stand en schenke 
zij op de zonnige .Antillen algemeen bevrediging. 

Moge het vele werk, dat zij voor de eilanden met zich zal bren
gen, met wijsheid en kracht, bezonnen rust en verstandige voort
varendheid worden verricht. 

En in een geest van broederlijke vriendschap, waaruit het gif 
van persoons- of groepshaat ten volle is gebannen, ten bate van 
de res publica antillica, incluis de vervulling van taak en roeping 
in de internationale Caraïbische gemeenschap. Want: "fortune can 
give much, but it must be the mind that makes that much 
enough" 31). 

LeidscheniJ.am, 6 Februari 1951. 

29) Handelingen Eerste Kamer, 1950-1951, blz. 44. 
30) De Eilandenregeling Nederlandse Antillen is inmiddels tot stand ge· 

komen, en wel bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1951, S. 64. Daarop kan 
echter thans, in het verband van de bovenstaande beschouwingen, geen com
mentaar meer worden gegeven. 

31) De fortuin kan veel geven, maar het moet de geest zijn die dat vele 
genoeg maakt (BOYLE). 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Enkele leden van onze A.R.J .O.S. hebben bezwaar gemaakt tegen het 
feit, dat wij in een propaganda-vouwblad niet alleen de mannelijke, 
maar ook de vrouwelijke christen-jongeren er toe hebben opgewekt, lid 
van onze club te worden. De bezwaarden beroepen zich o.a. op Gen. 
3 : 16b; 1 Cor. 14 : 34, 35; 1 Tim. 2 : 11-15. Zij verlangen, dat wij 
uit de H. Schrift aantonen, dat hun opvatting onjuist is.-

Onzerzijds menen wij, dat het, met name nu de vrouwen het stem
recht hebben verkregen en er ook voor haar zelfs stemplicht bestaat, 
noodzakelijk is, dat ook zij enige politieke scholing ontvangen. 

ANTWOORD: 

Alvorens de juistheid van het beroep op de door u genoemde Bijbel
teksten te onderzoeken moet ik iets zeggen over het gebruik van de 
Heilige Schrift bij de bepaling van ons standpunt ten aanzien van de 

. hedendaagse vraagstukken. 
Men treft in onzen kring nog al eens aan de op"(Tatting, dat men 

zich voor het afleiden van een beginsel van practisch handelen in ieder 
geval moet kunnen beroepen op één of meer Bijbelteksten, waarin het 
beginsel duidelijk ligt opgesloten, en dat, wanneer zulk een duidelijke 
aanwijzing in de Heilige Schrift niet is te vinden, men niet van beginsel 
mag spreken of moet concluderen, dat het om een zaak gaat, waarin 
men elkaar vrij moet laten. 

Op het eerste gezicht schijnt deze opvatting zeer aannemelijk; wijl 
strict Schriftuurlijk. Alleen maar, wanneer men niet verder gaat, zal 
men reeds spoedig tot het inzicht moeten komen, dat er van de vele 
vragen, waarvoor wij telkens worden geplaatst, maar zeer weinige zijn, 
welke hun directe beantwoording vinden in de Heilige Schrift. Ten 
aanzien van de meeste kwesties zouden we dan in zekeren zin vrijaf 
krijgen. Nu is men in positief-christelijken kring dezen weg nooit 
opgegaan en men achtte zich wel degelijk gebonden ook door normen, 
welke in den Bijbel niet maar zo voor het aflezen waren. Zo achten 
christenen zich gebonden door vele regels ten aanzien van den. Zondag, 
die in den Bijbel niet te vinden zijn. 

Waarom heeft de christenheid hier en in vele andere gevallen. van 
dergelijken aard er niet aan getwijfeld, op Schriftuurlijke basis te ver
keren? Omdat zij uitging van de in den Bijbel duidelijk uitgesproken 
'Vrijheid '/Jan den christen. De vrijheid van den in Christus verloste 
heeft in het Nieuwe Testament tweeërlei aspect: in de eerste plaats 
betekent ze een beVrijd zijn van het dienen van de zonde (Paulus spreekt 
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van een verlost zijn van de slavernij der zonde): de gelovige is vrij 
gekomen om nu God te kunnen gaan dienen. 

Maar de vrijheid van den christen bestaat nog in iets anders. Niet 
meer als voor de komst van den Verlosser ligt de mens gebonden onder 
het onontkoombare "gebod op gebod, regel op regel"; en niet meer als 
onder het theocratisch bestel van Israël wijst God Zelf rechtstrep-ks 
aan de wegen en geboden, welke Zijn volk heeft te volgen. Door de ver
lossing in Jezus Christus en door de hulp van den Heiligen Geest weet 
de gelovige, welken weg hij heeft te kiezen. 

We zouden het zo kunnen zeggen, dat in de nieuwtestamentische be
deling de gelovige' overeenkomstig den wil Gods kan leven zonder dat 
hij voor iedèr voorkomend geval een duidelijk voorschrift heeft. 

De nieuwtestamentische stand van zaken wordt door Paulus op hel
dere wijze tot uitdrukking gebracht wanneer hij in Rom. 12 : 2 schrijft: 
" ... wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt 
beproeven, welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God 
zij". Het Griekse woord voor "beproeven" drukt uit, dat dat beproeven 
met moeite gepaard gaat, dus dat het kennen van den wil Gods niet 
iets vanzelfsprekends is. We kunnen dan ook zeggen, dat die wil Gods 
niet zomaar uit den Bijbel is af te lezen: we hebben in het licht der 
Schriften onzen weg te zoeken en te kiezen. Na de komst van den Ver
losser en de uitstorting van den Heiligen ~est kan de mens nu deze 
grote verantwoordelijkheid dragen, dat hem niet meer alles in den 
Bijbel precies is voorgeschreven, maar dat hij zelf, uitgaande van de 
vernieuwing van zijn gemoed, den wil Gods kan vinden. 

Uit het bovenstaande betoog moge duidelijk zijn geworden dat het 
in strijd is met den eigen aard der nieuwtestamentische bedeling slechts 
dan een norm tot eigenlijk Goddelijk gebod te stempelen, wanneer zij als 
zodanig met zoveel woorden uitdrukkelijk in den Bijbel is geformuleerd. 
Men vatte wat tot nu tOe werd betoogd echter niet zo op, als zou aldus 
worden geredeneerd: 'de Bijbel spreekt zich niet uit over alle mogelijke 
vragen, welke zich in den loop der geschiedenis voordoen, maar geen 
nood, wij zullen onzen weg wel vinden door te vertrouwen op de ver
njeuwing van ons hart en de verlichting van den Heiligen Geest. Zou 
dit onze opvatting zijn, dan waren we op weg ons los te maken van 
de Schrift en alles te laten aankomen op inwendige verlichting of zelfs 
op natuurlijk licht. Neen, het is z6, dat de Geest ons juist drijft naar 
de Schriften, om daarin de algem~me richtsnoeren voor ons handelen 
te vinden. Schriftuurlijk leven betekent, dat het leven in al zijn ver
takkingen gericht wordt door de richtsnoeren, welke de Bijbel geeft. 
En deze richtsnoeren zijn slechts te vinden wanneer men in zijn onder
zoek de gehele Schrift laat spreken. 

Dit laatste wordt maar al te vaak vergeten. Immers uw critici stellen. 
evenals zovele anderen, niet alleen den ongeoorloofden en boven reeds 
bestreden eis, een Bijbeltekst aan te wijzen, waarin uitdrukkelijk staat, 
dat de vrouw in het openbare leven een eigen roeping heeft te vervullen, 
maar zij misbruiken de Schrift bovendien nog door zich op teksten te 
beroepen, welke eigen opvatting schijnen te steunen, maar onvermeld te 
laten datgene, wat die opvatting duidelijk weerspreekt. . 

Echter niet alleen uit de Schrift, ook uit de schepping - hieronder 
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is de geschiedenis begrepen! - is de wil Gods te kennen, mits wij 
de schepping trachten te verstaan in het licht van de Schrift. 

Om ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid te weten, hoe wij 
als christenen hebben te handelen, gaan wij te rade èn bij de algemene 
èn bij de bijzondere openbaring. Wij kunnen de verhouding nog nauw
keuriger bepalen: we moeten de richtsnoeren van ons handelen trach
ten te vinden door de creatuurlijke werkelijkheid te onderzoeken in 
levend contact met en in het licht van de Goddelijke Woordopenbaring. 

Na deze algemene opmerkingen bezien we de door u aangehaalde tek
sten nader en overwegen, of men zich hierop terecht kan beroepen om 
"de vrouw buiten de politiek te houden". Wanneer de apostel daar een 
uitdrukkelijk verbod zou geven, was hiermede onze gedragslijn onmid-
dellijk bepaald. . 

Bij aandachtig lezen van de woorden in 1 Cor. 14 : 34 en 35 en 1 Tim. 
2 : 11-15 moet ons opvallen dat in beide gevallen wordt gesproken van 
een zwijgverbod voor de vrouwen in de gemeente(vergadering). Uit het 
gehele verband in 1 Tim. 2 wordt duidelijk, dat het ook in de verzen, 
die handelen over de vrouw (vers 11-15), gaat om de positie van 
de vrouw in de gemeente. Met name vers 15 doet ons zien, dat Paulus 
in dit hoofdstuk steeds het huis Gods op het oog heeft. 

Wanneer men zich alleen beroept op Gen. 3 : 16b; 1 Cor. 14 : 34, 
35 en 1 Tim. 2 : 11-15, krijgt men een eenzijdige voorstelling en 
loopt gevaar, daaruit "beginselen" af te leiden, welke zeker niet in 
overeenstemming zijn met het geheel der Heilige Schrift. Men laat dan 
juist dat hoofdstuk uit den brief aan de Corinthiërs achterwege, dat 
op het eerste gezicht een scherpe tegenstelling vormt tot 1 Cor. 14. Want 
wordt in 1 Cor. 14 en 1 Tim. 2 aan de vrouw het zwijgen opgelegd, in 
1 Cor. 11 wordt zonder enige afkeuring melding gemaakt' van haar 
profeteren. Hoe moet deze tegenstelling worden opgelost? In den loop 
der tijden zijn daartoe reeds heel wat pogingen aangewend. Prof. Gros
heide en anderen zoeken een uitweg hierin, dat zij, afgaande op de in 
de verschillende teksten gebezigde bewoordingen, het zwijgverbod voor 
de vrouwen alleen laten gelden voor de gemeentevergadering. De aange
haalde teksten bevatten een absoluut verbod voor de vrouw tot enig ker
kelijk ambt. Maar vrouwen bezaten wel de gave der profetie (zie 1 Cor. 
11) en dit bestond in het publiek optreden tot opbouw der gemeente. 
Dit profetisch optreden was echter niet gebonden aan het officiëeI 
bijéén zijn der gemeente. . 

We kunnen zeggen, dat de apostel het zgn. zwijgverbod voor vrouwen 
en het voor haar geldende verbod tot het bekleden van enig ambt slechts 
doet gelden voor de vergaderingen der gemeente resp. voor de kerkelijke 
ambten. Daarin valt echter geen verbod te lezen voor het optreden van 
de vrouw buiten het gemeentelijk leven der kerk. 

Tot nu toe heb ik niet gesproken over Gen. 3 : 16. De omstreden 
woorden in dezen tekst zijn: "en hij (de man) zal heerschappij over 
u hebben." In dezen tekst hebben we te doen met een aaneenschakeling 
van straffen. De straf van het moeten bukken onder de heerschappij 
van den man bestaat hierin, dat de leiding, welke de man als hoofd 
van de vrouw van den beginne reeds had, nu wegens de zonde wordt tot, 
een heerschappij voeren van den man over de vrouw. In het Hebreeuws 

\ 
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wordt hier een woord gebruikt, dat ook de despotische macht van den 
Oostersen vorst aanduidt: dus nu komt in de verhouding man-vrouw 
het element van de vernedering, om de zonde en vooral omdat de vrouw 
den man heeft verleid (zie 1 Tim. 2 : 14). 

Welnu, is door den val het hoofd-zijn van den man veranderd in 
. heerschappij-voeren, door Christus, Die de orde van den beginne al
thans in beginsel heeft hersteld, is de vrouw verlost van die vernede
ring. Men leze hierover 1 Petr. 3 : 1 en 7: "gij vrouwen! zijt uwen 
eigenen mannen onderdanig, gij mannen! woont bij (haar) met ver
stand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die 
ook medeërfgenamen der genade des levens (met haar) zijt". Het hoofd
zijn van den man over de vrouw blijft ook in de nieuwtestamentische 
bedeling gehandhaafd (zie behalve 1 Petr. 3, ook Ef. 5 : 22; Col. 3 : 18; 
Tit. 2 : 5), maar het gaat nu weer het oorspronkelijke karakter dragen: 
de vrouw als hulpe tegenover den man. In dit laatste komt het duide
lijkst uit, dat de vernedering voor de vrouw gebroken is (zie vooral 
Ef. 5 : 25-28). 

In de heerschappij-verhouding past moeilijk een eigen optreden van 
de vrouw in het publieke leven, maar in de herstelde oorspronkelijke 
verhouding wel: dit blijkt duidelijk uit 1 Cor. 11 : 5. Want daar keurt 
de apostel niet het (publiek) profeteren van de vrouw af, maar wel het 
profeteren met ongedekten hoofde. Met tal van exegeten kunnen we aan
nemen dat hier van de gehuwde vrouw wordt gesproken. Het hoofd-zijn 
van den man is derhalve voor de vrouw niet een belemmering in het open
bare leven te spreken. 

Wil men de vrouw "buiten de politiek houden", dan kan men zich 
daartoe niet op de genoemde Schriftplaatsen beroepen. 

Men haalt nog wel andere teksten aan, maar die kunnen hier 
onbesproken blijven, daar zij evenmin een verbod voor de vrouw be
vatten, zich van wetgevenden of besturenden arbeid te onthouden. 

Met dit alles is echter nog niet positief gezegd, dat de vrouw een 
eigen taak heeft in het politieke leven. 

Hoezeer de Bijbel er ook den nadruk op legt, dat de vrouw allereerst 
een taak heeft jegens haar man en haar gezin, hieruit mag toch niet de 
conclusie worden getrokken, dat zij in het publieke leven geen bijzondere 
roeping heeft. Op verschillende plaatsen vermeldt de Schrift openbaar 
optreden van vrouwen zonder dit op enigerlei wijze af te keuren. In 
sommige gevallen zou men dit optreden kunnen verklaren uit het falen 
of de slapheid van mannen (bv. in de geschiedenis van Barak en Debora), 
maar in de meeste gevallen hebben we geen reden hieraan te denken. 

De Schrift spreekt zowel in het Oude als in het NIeuwe Testament 
over het profeteren van vrouwen zó, dat zij het kennelijk vanzelfsprekend 
acht, dat vrouwen onder bepaalde omstandigheden in het openbaar op
treden. Welke die bepaalde omstandigheden zijn geweest, welke hiertoe 
aanleiding gaven, is meestal niet met zekerheid te zeggen. Het is moge
lijk, dat er vaak geen bijzondere omstandigheden aanwezig waren, maar 
dat het openbare optreden geheel spontaan plaats vond. We menen ons 
niet aan speculatie schuldig te maken, wanneer we in de veelvuldige 
vermelding van den publieken arbeid van vrouwen de erkenning zien, dat 
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de vrouw in de samenleving een taak kan hebben, welke niet volledig 
opgaat in het hulpe zijn tegenover den man. 

Welke betekenis hebben nu de gegevens der Schrift voor de huidige 
plaats van de vrouw in het politieke leven? 

In de eerste christengemeente was het mogelijk, dat de vrouw zich 
aan allerlei christelijken arbeid gaf. Deze praktijk is in den loop der 
tijden in onbruik geraakt onder invloed van verschillende factoren, 
waaronder vooral van belang zijn geweest een eenzijdig beroep op slechts 
enkele Schriftgegevens, het. ascetisch levensideaal en - onder invloed 
van de heidense oudheid - de gedachte van de minderwaardigheid der 
vrouw. Door de Reformatie werd wel in beginsel de juiste waardering 
van het vrouwelijk leven in en buiten het huwelijk herwonnen, ~aar toch 
is het pas in de laatste eeuw geweest, dat men in christelijken kring de 
practische consequenties van die waardering heeft aanvaard - al bleef 
men in sommige kringen protesteren en aarzelen. 

We lDoeten er echter aan toevoegen, dat ook eerst in de laatste eeuw 
de voorwaarden aanwezig waren, dat de vrouw meer dan voorheen in 
het publieke leven kon optreden; we kunnen hierbij wijzen op het gun
stiger worden van de materiële levensomstandigheden voor de vrouw, 
en op de mogelijkheden tot hogere intellectuele en geestelijke vorming. 

Aanvankelijk stond men in christelijken kring zeer huiverig tegenover 
deze ontwikkeling. Die is niet alleen te verklaren uit bovengenoemde 
factoren, maar ook uit de excessen, waaraan de ("neutrale") "burger
lijke" en socialistische vrouwenbewegingen zich vaak schuldig maakten. 
Hierdoor vatte bij velen de gedachte post, dat zulke excessen het natuur
lijk en onontkoombaar gevolg waren van den strijd voor de maatschap-
pelijke verheffing der vrouw. < 

Uit het feit, dat de Bijbel leert, dat de vrouw een hulpe tegenover 
den man moet zijn, trekt men vaak de conclusie, dat hiermede Qe vrouw 
uit het politieke leven wordt verwezen naar den gezinskring e11 dat voor 
het merendeel der vrouwen politieke ontwikkeling, zo al niet overbodig 
is dan toch slechts in zoverre betekenis heeft, dat zij haar stem op 
enigszins verantwoorde wijze kunnen uitbrengen. 

Onzes inziens komt zo de rijke betekenis van het hulpe zijn van de 
vrouw niet tot haar recht. Dat zij een hulpe. voor den man moet zijn, is 
een door God voor immer aan den mens gegeven gebod, dat door den 
zondeval niet krachteloos kon worden gemaakt. Is het gebod zelf onver
anderlijk, de wijze van verwerkelijking kan naar plaats en tijd ver
schillen. In perioden, waarin de waardering voor de vrouw zinkt beneden 
het Schriftuurlijke peil, acht men het hulpe zijn beperkt tot de allereerste 
(materiële) levensbehoeften van den man en tot de zorg voor het voort
bestaan van het menselijk geslacht. Wordt het gebod echter dieper ver
staan, dan zal de hulp en steun van de vrouw voor den man zich gaan 
richten op de taak van den man in al haar aspecten. Juist in de erken
ning en verwerkelijking van deJveelzijdigheid van het hulpe zijn zal niet 
eén verzwakking van de huwelijkseenheid, doch veeleer een verdieping 
en verrijking van het huwelijksleven zijn gelegen. Maar om die hulp 
en steun - die een geheel eigen en moeilijk te omschrijven karakter 
dragen - te kunnen bieden is een degelijke voorbereiding nodig. 

Ik hoop· dat uit mijn betoog duidelijk is geworden dat het "niet ver-
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keerd is vrouwelijke leden tot een Arjos-club toe te laten treden", maar 
dat christenplicht heden ten dage vordert, de gelegenheid tot toetreding 
open te stellen en ... dat de meisjes daarvan ook gebruik maken. 

Dr M. C. SMIT. 

2. VRAAG: 

Dr SCHOUTEN erkent in zijn laatste deputatenrede . De kracht der 
zwa.kheid, dat de samenwerking èn vereniging van die landen in Europa, 
welke het communisme afwijzen, "noopt tot inperking, in bepaalde ge
vallen tot het afstand doen van bevoegdheden der nationale Overheden, 
d. w. z. tot beperking van haar souvereiniteit". Het Gereformeerd Ge
zins blad heeft hiervan beweerd, dat dit in strijd is met art. XVIII van 
het antirevolutionair beginselprogram, waar "ongerepte handhaving der 
eigen nationale zelfstandigheid" wordt voorgestaan. 

Het Gezinsblad spreekt hier van revolutie-met-de-stille-trom ten aan
zien van ons beginsel, van mishandelen 'der beginsel~n naar het spreek
woord "als het getij verloopt, verzet men de bakens", van ontrouw aan 
den aanvaarden grondslag, terwijl dit alles dan geschiedt buiten de kies
verenigingen om. 

Wat is uw mening over deze kritiek? 

ANTWOORD. 

De kritiek van het Gereformeerd Gezinsblad, zoals door u weerge
geven, bevat ten minste twee elementen: 

1. hetgeen Dr SCHOUTEN en andere antirevolutionaire vertegenwoor
digers voorstaan inzake het federalisme is in strijd met art. XVIII van 
het program van beginselen; 

2. wanneer zij het desondanks uitdragen en er naar handelen, zonder 
eerst een wijziging van het program door de bevoegde instantie, dat is 
de uit afgevaardigden der kiesverenigingen bestaande Deputatenver
gadering, uit te lokken, dan is zulk een handelen revolutionnair. 

Een derde element, in uw weergave der kritiek wellicht ook reeds te 
onderkennen, ware de stelling, dat artikel XVIII overeenstemt, hetgeen 
Dr SCHOUTEN c.s. voorstaan daarentegen in strijd is met wat eis van 
Schriftuurlijke politiek is. 

In het navolgende zal ik mij hoofdzakelijk bepalen tot het eerste 
element. Als de kritiek in dat opzicht onjuist wordt bevonden, behoeft 
immers aan het tweede element in het geheel geen aandacht meer te 
worden geschonken en mag ten aanzien van het derde grotendeels wor
den verwezen naar wat in onzen kring in vroeger en later jaren omtrent 
nationale souvereiniteit en federatie is geschreven. 

Wat dit laatste betreft zij o. a. gewezen op Dr KUYPER's werken Ons 
Program, § § 224-228 (in de eerste uitgave van 1879, waarin men ook 
de bijlagen bij het achttiende hoofdstuk zie; in de bekende volksuitgave, 
dat is de vijfde druk, van 1907, § § 225-229), en Antirevolutionaire 
Staatkunde, dl I (1916), hoofdstuk X, met name de § § 13 V.v., 18 V.v., 
A. S. XXI-2 7 
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28,31 V., 37 V.V., het artikel van Prof.· ANEMA over De Antirevolutionaire 
partij en de internationale verhoudingen in Schrift· en Historie, blz. 
223 "i.v., Dr COLIJN's beschouwingen in hoofdstuk XVIII van Saet1Ï8, 
het artikel van Dr BRUINS SLOT over Het federalisme in A.R.S. XIX 
(1949), blz. 151 v.v. (ook opgenomen in zijn werk Bezinning en uitzicht, 
blzz. 66-90) en naar Dr SCHOUTEN's jongste deputatenrede De kracht 
der zwakheid. 

* * * 
In het Program van Beginselen, zoals dat op 3 April 1879 werd vast

gesteld en aanvaard, was geen afzonderlijk artikel aan de internationale 
betrekkingen gewijd. Ook de buitenlandse betrekkingen kwamen slechts 
in het voorbijgaan ter sprake in het toenmalige art. 17 - het defensie
artikel ! -, dat Illidde als volgt: 

Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt 
zij in de versterking van het rechtsbesef ; in de bevordering van 
kennis onzer historie; in de bevestiging van onze volksvrijheden ; 
in eene ervarene diplomatie, en voorts in eene wettelijke organisatie 
van de doode en levende strijdkrachten te land en te water, die, na 
verbetering van het scheeps- en kazerneleven, met prijsgeving der 
plaatsvervanging, bovenal kracht zoeke in het moreel van den 
soldaat. 

Over de oorzaken van deze afwezigheid van een aan de buitenlandse 
en internationale betrekkingen gewijd artikel zie Saevi8, hfdst. 
XVII, § 1. 

Opvallend is intussen, dat Dr KUYPER's toelichting in Ons Program 
aanvangt met enige aan "Nationaliteit en volkerenrecht" gewijde § §, 
waarin aan het internationale rechtsbesef brede aandacht wordt gewijd. 
en dat van de vijf bijlagen in de eerste editie slechts twee kleine ge
wijd zijn aan de eigenlijke defensie en drie, waarvan twee vrij uitvoerige, 
aan vraagstukken van volkenrecht en internationale politiek. 

Wellicht staat daarmede ook in verband, dat bij de wijziging van het 
program in 1916 het woord "internationale" vóór "rechtsbesef" werd 
ingevoegd. Het artikel kwam toen te luiden als volgt: 

Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt 
zij in de bevordering van kennis onzer historie; in de bevestiging 
van onze volksvrijheden ; in de versterking van het internationale 
rechtsbesef ; in eene ervarene en door de Staten-Generaal voorzich
tiglijk gecontroleerde diplomatie; en voorts in een wettelijke, 8teeds 
op de hoogte van hoor tijd blijvende, op algemeenen dienstplicht 
berustende organisatie van strijdkrachten, en zulks met a/doenden 
waarborg, dat ook bij' het 8cheep8- en kazerneleven voorzien zij in 
de verzorging der gee8telijke behoeften en gewaakt worde tegen het 
voortwoekeren van zedelijke gevaren voor wie den lande dient. 

De cursiveringen geven de toevoegingen aan; men zij er op bedacht, 
dat ook weglatingen en een omzetting plaats vonden.) 

* * * 
Het was onder de gelding van dit artikel, dat Dr KUYPER zich aan

vankelijk scherp heeft gekeerd tegen toetreding van Nederland tot den 
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Volkenbond, zoals diens inrichting en bevoegdheden oorspronkelijk 
waren gedacht. Van 1872 af heeft hij tientallen hoofdartikelen in De 
Standaard gewijd aan internationale en volkenrechtelijke aangelegen
heden: zo ook in de jaren 1918 en 1919 niet minder dan een veertiental 
aan het vraagstuk van de stichting en inrichting van een volkerenbond. 

Scherp komen zijn bedenkingen tot uitdrukking in de no's van 1 Maart, 
27 September en 18 October 1919. Het grote gewicht der grote mogend
heden en de vrees voor een zodanige dwangmacht van den volkenbond, 
dat daardoor onze nationale souvereiniteit geheel illusoir zou worden,' 
terwijl uittreding niet mogelijk zou zijn, wekten vooral zijn tegenstand. 

Intussen wil dat vooral niet zeggen, dat Dr KUYPER zich tegen de 
gedachte van een volkerenbond al8 zodanig keerde en van mening zou 
zijn geweest, dat afstand van een deel der nationale souvereiniteit te 
enenmale ongeoorloofd zou moeten heten. Een breed citaat uit zijn arti
kel van 27 September 1919 moge dit aantonen. Ik geef het, omdat een 
courantenartikel nu eenmaal minder gemakkelijk valt te raadplegen dan 
de bovenvermelde litteratuur. 

Onder invloed van 't bezielend woord, dat keer op keer van den 
hoogleeraar VAN VOLLENHOVEN te Leiden uitging, won ook in ons 
Land de grootsche gedachte van de omzetting van het Staten-geheel 
in één machtigen Volkerenbond steeds meer ingang. Ons verleden 
liet hiervoor van zelf een geheel natuurlijk pleit uitgaan. In de 
rijkste jaren onzer historie was onze nationale kracht telkens op
nieuw gebroken door de zelfstandigheid, waarop elk van onze zeven 
Provinciën, en in die Provinciën de machtige steden, aanspraak 
maakten. Van een Landsgeheel was slechts in naam sprake, en elke 
uiting van het geheele volk liep steeds gevaar in tegenslag- onder 
te gaan door de pretentie die van meer dan ééne provincie, en van 
meer dan ééne Vroedschap uitging, om den gang van 's Lands zaken 
te beheerschen. Aan die gevaarlijke verdeeldheid is toen in Napo
leons dagen een einde gekomen, en na het herstel van onze onafhan
kelijkheid onder het Koningschap van Oranje, hield nu reeds meer 
dan een volle eeuw 's Lands volle eenheid stand. Ons verleden had 
ons al den jammer van een opgesmukte zelfstandigheid der enkele 
Landsdeelen, ja zelfs van de groote steden, doen bejammeren, en 
thans, nu de eenheid van Land en Volk voor goed getriomfeerd heeft, 
denkt niemand er meer aan, naar den ouden jammerstaat terug te 
keeren, en was het alleszins natuurlijk dat met name een Neder
landsch hoogleeraar op de nauwe aaneensluiting ook der volkeren 
in het wereldgeheel bedacht werd, en zoo het alomvattende, aan
grijpende dënkbeeld van een Volkerenbond propageerde. 

Ware dan ook die grootsche gedachte van den Volkerenbond in 
vredestijd meer doorgedrongen, en had men zich beperkt tot de ver~ 
wachting om de Staten, die rijp voor vereeniging waren, saam te 
binden, zoo mag verwacht, dat de Volkerenbond schier aanstonds 
ingang zou hebben gevonden, en dat Nederland mee door zijn Hof 
van Arbitrage en door zijn Vredes-conferentiën hierop voorberei-

I dend zou hebben aangestuurd. Het zou dan niet zoo plotseling, niet 
als met één zet, tot stand zijn gekomen, maar de beheerschende ge
dachte, waarop 't hier aankwam, zou gerijpt zijn, en eerlang in stel-
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lige daad zijn omgezet. Dit hing toen aan het tot stand komen van 
een Algemeen Gerechtshof, dat den last zou ontvangen, om de inter
nationale geschillen, die met het gesloten verband saamhingen, tot 
definitieve beslissing te brengen. En al gaf dit nu nog op verre na 
niet alles, wat in uitzicht was gesteld, het ontsloot toch den weg om 
tot een federatie der vrijwillig meêdoende Staten te geraken .. Zoo 
zou men er niet op eens, noch met ~én slag zijn, doch de aaneen
sluiting zou toch steeds meer-een definitief karakter aannemen, en 
tenslotte zou er geen andere Souvereiniteit dan van dezen machtigen 
Bond overblijven. Het zou alzoo een gelijksoortig proces worden, als 
in een vroegere periode met de aaneensluiting van onze zeven Pro
vinciën had-plaats gevonden. Lang nog niet over de geheele wereld 
zou de Bond der Volken zich uitstrekken. Eeniglijk alleen Europa en 
Amerika, en een deel van Azië en Afrika waren er rijp voor. Doch 
de nieuwe toekomst waarop men aanstuurde, zou dan toch ingezet 
zijn. Bij één generalen Bond zou voor een aanmerkelijk deel de afge
stane Souvereiniteit berusten, en saam zou men er op aansturen, 
om straks van lieverlede ook voor de nog heidensche Staten een af
doend accoord tot gelding te brengen. 

Deze nieuwe toekomst zou nu worden ingeluid door onderlinge 
verdragen. De Staten die in deze verdragen ingingen, zouden alvast 
een alomvattend aècoord sluiten. Eigener beweging zouden zij zich 
onderling met elkaar verstaan. Voor een deel zouden ze van eigen 
Souvereine beslissing afzien, en zich aan het beleid van een ge
meenschappelijken Raad onderwerpen. En mits de eigen Souvereini
teit van deze zich verbindende Staten hierbij voorshands ongeschon
den bleef, school in dit zelfs verreikende accoord geen gevaar. 

Te ongelukkiger ure echter schoof men onder Amerikaansehen en 
Fransehen invloed vrij spoedig over die voorshands nog onmisbare 
grenzen heen. Uiteraard zou het de Souvereiniteit van ons Konink· 
lijk gezag niet gedeerd hebben, indien ons land in accoord ware 
gegaan, en bij dit accoord stiptelijk had doen uitmaken, welke in
menging van 't Geneefsche Comité we in ons landsbestuur erken
den. Een vrij en zelfstandig land kan met andere landen niet alleen 
een accoord aangaan, maar in dit accoord zelfs ten deele van zijn 
volstrekte Souvereiniteit afstand doen. Ten deele deden ook wij dit 
reeds in zoo menig tractaat. Wat alleen niet kon, en nimmer mocht 
worden toegelaten, was dat een buitenlandsch Comité macht over ons 
Staatsbewind verkreeg, en de bevoegdheid zou bezitten, om zonder 
onze medewerking of toestemming, over het lot van ons eigen land 
en van onze eigen koloniën te beslissen. 

* * * 
De antirevolutionaire leidslieden van na 1920, COLIJN, RUTGERS, 

ANEMA voorop, hebben niet geaarzeld hun medewerking te verlenen aan 
de versteviging der internationale organisatie en aan de verbreiding 
der gedachte van volkenbond en vrede in Nederland, met alle nuchter
heid, welke hen daarbij steeds is blijven kenmerken. 

Op 12 Mei 1926 lichtte laatstgenoemde voor de jaarvergadering der 
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Calvinistische Juristenvereniging het volgende negental stellingen over 
Antirevolutionaire beginselen en internationale verhoudingen toe: 

1. De schepping der menschheid uit éénen bloede eenerzijds; 
haar opzettelijke splitsing in zelfstandige groepen na den zondeval 
door een bijzonder ingrijpen Gods anderzijds, vormen samen den 
principieel en grondslag voor de internationale rechtsorganisatie. 

2. Door de daarin liggende grondgedachte staat geoordeeld zoo
wel het streven naar een wereldrijk als dat naar een rechtelijk en 
wezenlijk ongebonden coëxistentie 1) van "selbstherrliche" staten. 
Beide zijn in beginsel te beschouwen als openbaringen van mensche
lijke hoogmoed. 

3. Haar bevestiging vindt deze grondgedachte in het verloop der 
historie, dat getoond heeft, dat beide in stelling 2 genoemde afwij
kingen hebben geleid tot overspanning der machtsidee ten koste van 
het recht en van de ordelijke internationale samenleving. 

Verder heeft de historie bewezen: 
Ie. dat elke bijzondere staat heeft bijgedragen en bijdraagt op 

hem alleen-eigen-wijze tot ontvouwing der gaven en krachten, in de 
menschheid gelegd; 

2e. dat vreedzame gezamenlijke behandeling van gezamènlijke 
aangelegenheden daarnaast voor die ontvouwing onmisbaar is. 

Als christenen hebben wij daarin te eeren het voorzienig bestel 
Gods. 

4. Noch een wereldrijk, noch het beginsel der hegemonie 2), noch 
dat van het machtsevenwicht hebben een bij benadering bevredigen
de oplossing gebracht van het vraagstuk der internationale rechts
organisatie. 

5. Als algemeene norma agendi 3) is daarom te stellen de plicht, 
om aan te sturen op federatieve samenwerking van zelfstandige 
staten. 

6. Boven de staten staat een rechtsorde, door wier regelen hun 
onderling verkeer wordt beheerscht. Deze rechtsorde vindt haar gel
dingsgrond niet in den wil der georganiseerdè menschheid, noch 
in den wil der individueele staten, noch in een wereldrechtsbewust
zijn, maar alleen in den wil Gods. Welke aangelegenheden tot de 
internationale rechtssfeer, welke tot de nationale rechtssfeer be
hooren, hangt af van de gegevens der verschillende historische 
periodes in verband met het beginsel der algemeene l1lenschelijke 
saamhoorigheid eenerzijds, dat der zelfstandigheid der enkele staten 
anderzijds. Bij de toepassing van art. 15 lid 8 van het Statuut van 
den Volkenbond moet dit het hoofdbeginsel zijn. 

7. Voor de regeling buiten geschil brengen de genoemde ge
zichtspunten mee, dat, meer dan thans, zaken, die naar haren aard 
internationaal zijn, in federatieve samenwerking zullen moeten wor
den geregeld. Met name het begrip der nationale souvereiniteit moet 
daarbij in zijn juist karakter worden opgevat. 

8. Voor de geschillenregeling gelden de volgende beginselen: 
---~-

1) N aa"st elkaar bestaan. 
2) Overwicht van één staat. 
3) Richtsnoer voor het handelen. 
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Ie. elke aanvalsoorlog, dat is, elke oorlog, die niet is onmiddellijk 
verweer tegen vijandelijkheden, gepleegd met voorbijgaan van de 
bestaande geschillenbeslissing, en die ook niet is een oorlog ter uit
voering van een rechtmatig genomen, daartoe strekkende beslis
sing van het bevoegd internationaal orgaan, is een vergrijp tegen 
de -inte}"nationale rechtsorde; 

2e. gezamenlijk verweer tegen een aanvalsoorlog is in beginsel 
rechtsplicht; . 

3e. internationale geschillen moeten op zoo onpartijdig mogelijke 
Wijze in zoo ruim mogelijken omvang worden beslist langs vreed
zamen weg; 

4e. beperking van bewapening, voorzoover de voorgaande begin
selen zulks gedoogen, is vereischt. 

/ 9. Als gedragslijn voor de praktische internationale politiek is 
onder meer aan te bevelen: 

Ie. losser maken van den staat van het economische leven en 
in verband daarmee zooveel mogelijk behartiging van internationale 
economische belangen door autonome, internationale organisaties; 

2e. kweeking Van een gezond staatsbesef, dat wars maakt zoowel 
van overspannen internationalisme als van een overspannen natio
nalisme; 

3e. bevordering van verplichte rechtsspraak voor internationale 
rechtsgeschillen, en verplichte bemiddeling voor internationale be
langengeschillen ; 

4e. verheffing der internationale moraal; 
5e. versterking der gedachte van een Goddelijk recht, dat de 

staten bindt. 
In het bijzonder vestig ik de aandacht op stelling 5 en op stelling 9 

onder Ie, alsmede op de volgende aanhalingen uit het verslag der toe
lichting door den spreker: 

Ad stelling 2. 
De a. r. strooming der vorige eeuw ging tegen het overschatten 

van het nationalisme. Daarom doet wat vreemd aan, dat veel tegen
woordige a. r. antipathiek zijn gezind tegen het volkenbondsstreven 
onzer dagen, terwijl in de vorige eeuw bijv. sommigen wel eens wat 
eenzijdig pleitten voor 't interventierecht 4). 

Ad stelling 9. 
Uit het wezen Gods toch vloeien voort: een krachtige gemeen

schap van wat gebleken is, interdependent 5) te zijn, waarvoor dan 
organen zijn moeten; daarnaast krachtige zelfstandige staten; ter
wijl dan bij conflict tusschen deze twee het zwaartepunt moet liggen 
bij de zelfstandigheid der afzonderlijke staten. 

ANEMA's artikel in Schrift en historie geeft van een en ander een 
bredere uitwerking voor het a. r. publiek. Het loopt uit op een voorstel 
in het program van beginselen een artikel in te voegen~ luidende: 

4) Het recht in bepaalde omstandigheden in te grijpen in wat binnen 
andere staten geschiedt. 

6) Onderling afhankelijk. 
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Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij (d. i. de anti

revolutionaire partij), dat deze beheerscht worden door de ordinan
tiën, die God over de volkeren gesteld heeft; dat mitsdien met onge
repte handhaving der eigen nationale zelfstandigheid is mede te 
werken aan vreedzanie oplossing van alle geschillen tusschen de vol
keren; aan wering, desnoods met de vereenigde sterke ·hand, van 
alle onrechtmatig geweld, en aan den opbouw van een samenleving 
en samenwerking der naties, die beantwoordt aan recht en gerech
tigheid en aan de eischen van een voor aller welzijn onmisbaar en 
bevorderlijk onderling verkeer op geestelijk en stoffelijk gebied. 

Deze formulering heeft kennelijk ten grondslag gelegen aan de redac
tie van het nieuwe artikel XVIII, dat bij de herziening van 1934 in het 
program werd ingevoegd en dat luidt als volgt: 

Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij, dat ook deze 
beheerscht worden door de ordinantiën, die God over de volken 
gesteld heeft; dat mitsdien, met ongerepte handhaving der eigen 
nationale zelfstandigheid, krachtig is mede te werken aan de ont
wikkeling van het recht der 8tatengemeenschap en daardoor aan 
de vreedzame oplossing van geschillen tusschen de volken, zoomede 
aan wering, desndods met de 8terke hand, van alle onrechtmatig ge
weld en aan den opbouw van een samenleving en samenwerking der 
naties, die aan recht en gerechtigheid beantwoordt en de gee8telijke 
en 8toffelijke belangen der volkeren bevordert. 

(Gecursiveerd is wat in de redactie-ANEMA niet of niet zó voorkomt.) 
In art. XX verviel tegelijkertijd de vermelding van de noodzaak het inter
nationale rechtsbesef te versterken en over een ervaren diplomatie te 
beschikken. 

Voor de toelichting op het nieuwe artikel zijn wij voornamelijk aange
wezen op Saevi8, waarin de vóór de aanneming der wijziging door 
Dr COLIJN in De Standaard van 15 tot 25 Juli 1932 gegeven beschou
wingen nagenoeg ongewijzigd zijn overgenomen. (De verschillen zijn, 
voorzover mij is gebleken, en dit geldt in elk geval voor heel § 4 van 
hfdst. XVII, uitsluiten·d een gevolg van het samenvoegen van vervolg
artikelen tot een doorlopend betoog.) Voorzover andere stukken, welke 
betrekking hebben op de herziening van het program van beginselen in 
1934, voor mij waren te achterhalen 6a ), heb ik daarin niets gevonden, dat 
voor de uitlegging van het artikel ,van betekenis is. 

Ga) Wat achterhaalbaar was, bleek niet veel te zijn. 
Go De wijziging van het program van beginselen in 1934 schijnt niet door 

een rapporterende commisie te zijn voorbereid, maar in den boezem van de 
toenmalige leiding der partij, welke op sommige punten deskundigen heeft 
geraadpleegd. 

b. De voorstellen tot wijziging zijn wel in het Centraal Comité besproken, 
maar behalve met betrekking tot het kiesrechtartikel verschaffen de notulen 
van het C.C. over de herziening weinig gegevens, in elk geval niet over art. 
XVIII. 

c. De beschrijvingsbrief van het Centralen Convent verspreidt Qver de 
formulering van art. XVIII evenmin licht. 

cL Evenmin doet dat het verslag van de vergadering van dat Convent in 
De Standaard van 13 October 1933. 

e. De beschrijvingsbrief voorde Deputatenvergadering van 10 Januari 
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De quintessence van het betoog van Dr COLIJN - naar geest en strek
king overeenstemmende met ANEMA's stellingen en artikel - ligt in de 
slotalinea's van § 4, welke luiden. als volgt: 

Derhalve moet onzerzijds verzet uitgaan naar twee zijden. 
Zoodra het recht der enkele staten wordt aangetast en getracht 

wordt een soort van opper-staat te vestigen of te bevorderen, hebben 
wij op te komen voor het eigen recht der staten om hun eigen zaken 
in eigen kring te regelen. Maar evenzeer moeten wij in het geweer 
komen, als men dit eigen recht der staten eenzijdig overschat en 
overdrijft, de zelfstandigheid der statengemeenschap en de zelfstan
digheid van het volkenrecht loochent, en aan de statengemeenschap 
eigen beteekenis en waarde ontzegt. Voor de in wezen gemeenschap
pelijke zaken is zij en zij alléén de rechthebbende en bevoegde macht. 

Wäär tusschen de eigen en de gemeenschappelijke aangelegen
heden de grens loopt, zal natuurlijk van allerlei omstandigheden 
afhangen; met een algemeene formule is dit niet aan te geven. Voor 
tal van zaken is het duidelijk genoeg en is er dan ook geen twijfel; 
voor tal van andere heerscht onzekerheid. Bovendien is de grens 
tusschen beide door wisseling der omstandigheden aan wijziging 
onderhevig. Komt zulk een twijfelachtig ondeFwerp aan de orde, dan 
zal steeds het afdoend bewijs moeten worden geleverd, dat alleen 
gezamenlijke behandeling aan zulk een belang behoorlijk recht kan 
doen wedervaren. Slaagt dit bewijs niet, dan late men de zaak over 
aan de bevoegdheid der enkele staten. 

* * * 
Ik wijs nu in de eerste plaats hierop, dat noch in de redactie-ANEMA 

noch in die, welke in het program werd opgenomen, de term "nationale 

1934, waar de voorstellen tot wijziging van het program zijn behandeld, be
vind zich noch in de bibliotheek der Kuyperstichting noch in het, tengevolge 
van de bezetting zeer onvolledige archief van het C.C. Tot nog toe slaagdE'n 
wij er ook niet in, die beschrijvingsbrief elders te achterhalen. Wie er ons aan 
kan helpen, bewijst ons een groten dienst. 

,. Het verslag der Deputatenvergadering in De Standaard van 11 Januari 
1934 verspreidt over art. XVIII weinig licht. Er blijkt slechts uit dat er niet
verdedigde amendementen op het artikel waren ingedeeld door Den Haag II 
en III en door Hemelumer-Oldphaert en Noordwolde. De inhoud dier amen
dementen is mij onbekend gebleven: hij blijkt ook niet uit de notulen der 
bespreking van de op de onderscheidene voorstellen ingediende amendementen 
in het C.C. 

g. Mij werd verzekerd, dat er hetzij van de vergadering van het Centralen 
Convent hetzij van de Deputatenvergadering een gedrukt verslag bestaat. Ook 
dit is mij niet onder ogen gekomen. Alweer: wie er ons aan helpt bewVst 
ens een dienst! 

h. Aan het in den text over de betekenis van art. XVIII gestelde kan 
nog worden toegevoegd, dat volgens een mededeling van Prof. ANEMA de 
inhoud van het artikel in hoofdzaak van hem afkomstig is - hetgeen trou
wens voor de hand ligt - en dat met "ongerepte handhaving der nationale 
zelfstandigheid" is bedoeld, dat Nederland wel aan den Volkenbond moest 
meedoen, maar moest zorgen, niet onder beslag te komen van de een of 
andere naar hegemonie strevende grote mogendheid. 

Nu, het federalistisch streven is er juist op gericht, het ontstaan van zulk 
een hegemonie te voorkomen. Een zijner doeleinden is, West-Europa tot een 
zoveel mogelijk gelijkwaardigen partner van de U.S.A. te maken. 
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souvereiniteit" wordt gebezigd, maar beide malen wordt gesproken van 
"de eigen nationale zelfstandigheid". 

Verder hierop, dat in het program-artikel vergeleken bij de redactie
ANEMA zijn ingelast de woorden "krachtig mede te werken aan de ont
wikkeling van het recht der statengemeenschap en daardoor ... " 

De hierboven medegedeelde redactie-ANEMA zou op zichzelve nog be
staanbaar zijn met een alleen-maar voorstaan van, wellicht niet eens 
bindende, bemiddeling bij internationale geschillen, al wilde Prof. 
ANEMA, blijkens zijn eigen uiteenzettingen van 1926 en 1928, zeker ver
der gaan dan dat. In de redactie, welke het program van beginselen in 
193-1 verkreeg, komt duidelijker tot uitdrukking dat inderdaad naar 
meer moet worden gestreefd. 

Daarbij is duidelijk, dat het "recht der statengemeenschap" de afzon
derlijke staten bindt, aan deze dus in zoverre beperkingen oplegt en der
halve onbestaanbaar is met absolute souvereiniteit der afzonderlijke 
staten. 

Het is uiteraard ondenkbaar, dat deze zo zeer voor de hand liggende 
waarheid in 1934 niet zou zijn onderkend. Desniettemin werd de zin
snede "met ongerepte handhaving der eigen nationale zelfstandigheid" 
uit de redactie-ANEMA overgenomen en werd deze eis gesteld in één 
adem met den plicht, "krachtig(!) ... mede te werken aan de ontwik
keling van het recht der statengemeenschap". 

Duidelijk wordt nu, waarom Prof. ANEMA en art. XVIII beide spreken 
van "nationale zelfstandigheid" en niet val'!. "nationale souvereiniteit". 
Laatstbedoelde term is historisch zwaar belast en niet zelden verstaan 
als "onbeperkte bevoegdheid van den enkelen staat, naar eigen vrije 
willekeur te handelen". Reeds daarom is de term "nationale souvereini
teit" voor den antirevolutionair niet zonder nadere omschrijving aan
vaardbaar en bruikbaar. In art. XVIII te spreken van "krachtige mede
werking aan de ontwikkeling van het recht der statengemeenschap, met 
ongerepte handhaving evenwel der nationale souvereiniteit" zou - wan
neer men aan het begrip "souvereiniteit" den zoëven bedoelden zin hecht 
- dan ook een contradictio in terminis 6) zijn geweest. Dat art. XVIII 
den term "nationale zelfstandigheid" bezigt, heeft dus ook in dit opzicht 
een zeer goeden zin: daardoor wordt zodanige tegenstrijdigheid ver
meden. 

Wie echter den term "nationale zelfstandigheid" nu toch weer min of 
meer zou willen verstaan als "althans rechtens door niemand (anders 
dan God) beperkte zeggingsmacht van den enkelen staat", die moet in 
art. XVIII een tegenstrijdigheid lezen, welke zó opvallend is, dat het 
volstrekt onaannemelijk is, dat die in 1934 dan niet zou zijn opgemerkt. 

Wie art. XVIII redelijk wil verstaan, uitleggen en toepassen, zal 
moeten erkennen, dat het recht der statengemeenschap de zeggingsmacht 
van den enkelen staat beperkt, terwijl daarbij toch zijn nationale zelf
standigheid ongerept kan blijven. 

In welken zin dat moet worden verstaan, daarvoor worde nogmaals 
verwezen naar de betogen van Dr COLIJN en Prof. ANEMA, waaruit hier
boven enkele essentiële punten werden overgenomen. Dr BRUINS SLOT 

6) Tegenstrijdigheid in de gebezigde bewoordingen. 



106 ADVIEZENRUBRIEK 

formuleert het in zijn hoofdartikel in Trouw van 15 Februari 1951 aldus: 
Men wilde binnen het kader ener ontwikkeling van het recht der 

statengemeenschap - die inhoudt het geheel of ten dele 'prijsgeven 
van sommige nationale souvereiniteitsbevoegdheden - de natio
nale zelfstandigheid ongerept bewaren. En dat is ook mogelijk ge
bleken. Zowel bij den Volkenbond als bij de Verenigde Naties. En 
hei zal ook mogelijk zijn en het moet ook zeker gebeuren bij een 
eventueel meedoen aan een federatie in Europa. 

De oorzaak van het misverstand omtrent art. 18 is gelegen in 
het misbruik en de overschatting van het begrip der souvereiniteit 
in het algemeen en van de nationale souvereiniteit in het bijzonder. 
Dat heeft tot gevolg, dat men een woord als "nationale zelfstandig
heid" scheef trekt en het leest als stond er nationale souvereiniteit. 

Wij hebben het al meer gezegd: deze overschatting der souve
. reiniteit is onchristelijk en van humanistischen oorsprong. Men 

moet het begrip "nationale zelfstandigheid" daarmee niet besmetten. 

* * * 
Art. XVIII doelt in algemenen zin op de erkenning en den uitbouw 

van het recht tussen de volken en staten en op het organiseren van de 
staten in hun onderling verkeer tot rechtsverbanden 7) ,hetzij van alge
menen aard hetzij van gespecialiseerd karakter (Volkenbond, Verenigde 
Naties resp. lichamen op het gebied van posterijen, rivieren, octrooi- en 
auteursrecht, douane-, tarief- en economische unies, Benelux, plan
SCHUMAN enz. enz.). 

Het federalistisch streven kan hierop óók uitlopen. Intussen valt ons 
in hetgeen op dit gebied tot nog toe verwezenlijkt is vooral op het feit 
dér militaire, economische en monetaire blokvorming in het Pact van 
Brussel, het Noord-Atlantische Pact, de Organisatie voor Europese Eco
nomische Samenwerking, de Europese Betalings Unie. 

Met name in de beide eerste figuren hebben we te doen met blok-vor
ming tegen dreigende militaire aggressie. Vroeger sloot men daarvoor 
bondgenootschappen, allianties. Een federatie draagt een duurzamer 
karakter en leidde in V{.oeger eeuwen herhaaldelijk tot figuren, waarin 
de gefedereerde staten steeds meer van hun zelfstandigheid prijs gaven 
ten bate van de federatie, welke op den duur dikwijls. van statenbond 
tot bondsstaat, of zelfs tot eenheidsstaat werd. 

De Unie van Utrecht was zulk een federatie, waaruit na den Fransen 
tijd onze eenheidsstaat te voorschijn kwam. Trouwens, naar buiten trap 
ook reeds de Unie, naar haar eigen bedoeling, zoals die uit enkele van 
haar artikelen uitdrukkelijk blijkt, op als eenheid. 

De Verenigde Staten van Noord-Amerika werden al spoedig, door de 
noodzaak gedwongen, van statenbond tot bondsstaat. Duitsland schreed 
ook steeds verder op dien weg. 

Intussen valt hier te letten op de beide, door Dr KUYPER in zijn werk 
Antirevolutionaire Staatkunde, dl I, hfdst. X, § 40v. behandelde motieven, 
welke "in grootere geunieerde Staten (,) de eerst onafhankelijke Staten, 

T) In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat het hier altijd betreft vrijwillig 
bij verdrag gevormde verbanden; van een natuurlijke of institutaire gemeen
schap als het gezin resp. het staatsverband zijn, is hier geen sprake. 
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die er zich in oplosten, tot zelfoplossing bewoog en ze bijeen hield", te' 
weten: "saamhoorigheid in o'orsprong" en "gemeenschappelijk gevaar". 

Engeland kon in de vroege middeleeuwen één worden, het samengaan 
met Schotland was moeilijker, met Ierland wilde het nimmer vlotten. 
In Frankrijk kon een nationale eenheid groeien, in Spanje levert zij nu 
nog moeilijkheden (Catalanen, Basken!). Duitsland werd, zij het met 
schokken, één, met Oostenrijk-Hongarije is dat niet geschied. In Neder
land was mogelijk wat in België tot op heden niet werd verkregen. Het 
bindend cement der U.S.A. waren het Angelsaksisch overwicht en de 
Engelse taal. Alleen Zwitserland kent een vredig samenleven van vier 
stammen met vier talen; maar Zwitserland is ook in andere opzichten 
een bijzonder geval. Stamverwantschap, eenheid van taal en van religie 
zijn belangrijke elementen van duurzaam beleefde saamhorigheid. 

Gemeenschappelijk gevaar leidt evenzeer tot aaneensluiting. Vooral 
tot bondgenootschappelijke aaneensluiting, alliantie. Waar het motief 
der gevoelde saamhorigheid gaat spelen, schuilt hierin de kracht, die 
tot de sterker geïntegreerde figuren 8) van federatie, statenbond, bonds
staat, eenheidsstaat kon voeren. ' 

Dr KUYPER voert het hier vrij weergegeven betoog om daarmede aan 
te tonen, dat "het verlokkende denkbeeld", "de verleidelijke idee" van 
een "wereld-Statenbond", zoals "de pacifisten" dien propageerden als 
voorwaarde en middel om tot een duurzamen vrede te geraken, "voor 
verwerkelijking niet vatbaar" is. 

'Wat zich saamvoegde en aaneensloot, was van eenzelfde moeder
stam, of duchtte gemeenschappelijk gevaar. Daar nu, over heel de 
wereld gerekend, het ras [ -] en stamverschil scheidt, en de concurren- ' 
tie de rassen en stammen eer tegen elkander in 't harnas jaagt, dan dat 
't hand in hand zou doen slaan, blijkt ook uit dien hoofde de Staten
bondsidee, zoodra ze alle volken van de geheele aarde in één snoer 
beoogt te rijgen, niets dan een illusie te zijn, die wreedelijk telkens 
weer door overweldigende gebeurtenissen in haar ijdelheid wordt 
ten toongesteld. Had ons menschelijk geslacht zich als één orga
nisch geheel op natuurlijke wijze kunnen ontplooien zoo zou er nooit 
gedeeldheid zijn opgekomen, zou 't al te saam als één machtig van 
God geschapen organisme gebloeid hebben, en zou er zelfs geen 
mechanische verbinding in Staten noodig zijn geweest. Nu daaren
tegen de zondeval onze eenheid brak, de levensvariatie op antithese 
uitliep, en uit 't menschelijk hart een scheidend, twistend en over
heersching bedoelend element opkwam, lag het organisch verband 
gebroken ter neder en zoo is er nu in de Staten een mechanisch' 
verband aan 't woord gekomen, dat, als chirurgisch hulpmiddel 
kostelijk werkend, toch onherroepelijk met zich bracht, dat de psy
chisch-organische eenheid te loor ging en aan een paa; aeterna 9) 
tusschen de volksgroepen en dus ook tusschen de Staten, niet meer 
te denken viel. Niet als product van menschelijke vinding, maar als 
vrucht van Goddelijken weer-opbouw, zal, wat wij met alle Paci-

8) Vormen, waarbij de samenwerkende delen meer een wezenlijk geheel 
gaan vormen. 

9) Eeuwige vrede. 
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fisten afbidden, eens in en door Christus' Parousie 10) komen, maar 
wat alleen de Christus ons brengen kan en zal, toovert de Pacificist 
door zijn leuzen en oproepingen, door zijn manifesten en conferen
ties ons nooit. Geheel de voorspiegeling, alsof, gelijk onze provin
ciën, die eens als vrije staatjes elkander beoorloogden, zoo van zelf 
tot vreedzaam saamleven in een "Statenbond" gekomen zijn, zoo ook 
allengs alle 'nu onafhankelijke Staten van den aardbodem het zwaard 
zouden opsteken om in één omvattend wereldverband te gaan saam
leven, zoodat vanzelf alle krijg voor een duurzamen vrede zou 
wijken, berust op niets anders dan zelfrnisleiding, en ligt gevonnisd 
door de historie en door de onveranderlijke gegevens der actuali
teit 11). 

Opvallend is in dit citaat de in bedoeld hfdst. X telkens weer opduiken
de welbekende Kuyperiaanse diskwalificatie van den staat (de staten) als 
mechanisch verband, chirurgisch hulpmiddel, welke den schrijver ook 
sceptisch deed staan tegenover de verwachting van "wereld-federatie". 
Evengoed als alliantie en arbitrage draagt de federatie z. i. mechanisch 
karakter. (Men zie b.v. ook de §§ 28, 29, 31.) 

In het midden latend, of het geciteerde betoog in al zijn onderdelen 
en in zijn terminologie volledig kan worden onderschreven, komt het mij 
voor,dat het een gedachte bevat, welke ook ten aanzien van de toekomst 
der hedendaagse Europese federale samenwerking van grote betekenis ' 
is, n.l. deze, dat er zekere grenzen zijn aan de staatvorming. Natuurlijk 
liggen deze niet absoluut vast. Maar het ziet er niet naar uit, dat 
voorshands één Europese bondsstaat van algemeen karakter een te ver
wezenlijken gedachte zou zijn. De bestaande Europese staten zijn over 
het geheel genomen staten, welker bevolking telkens hoofdzakelijk tot 
één natie behoort. Meermalen vindt men daarnaast binnen die staten 
nationale minderheden, waarmede de desbetreffende staat soms al zoveel 
heeft te stellen, dat men reeds daarom sceptisch zou staan ten aanzien 
van de verwezenlijking der mogelijkheid, nog meer nationaliteiten in 
één, al dan niet geleed, staatkundig verband samen te voegen. Tussen 
de Europese staten onderling bestaan bovendien nog allerlei andere ver
schillen. Men denke maar eens aan de unieke wijze, waarop in Neder
land reformatorisch-gezinden, rooms-katholieken, vrijzinnigen en huma
nisten bijeenleven, waarbij waarborgen voor de daadwerkelijke beleving 
der geestelijke vrijheid van elk dier groepen zijn geschapen, welke in 
andere landen lang niet in die mate bestaan. Hier is een groot goed, 
voor het behoud waarvan wij ons moeten inzetten,' ook wanneer de ont
wikkeling op allerlei, gebied een verder-gaande politieke Europese samen
werking vereist. 

Daarom is dan ook volkomen juist, wat Dr SCHOUTEN zegt op blz. 17 
van zijn deputatenrede (cursivering van mij) : 

Een derde bezwaar, dat de aandacht vraagt, houdt in, dat van 
medewerking aan de federalisatie van Europa het gevolg zal zijn, 
dat de invloed van de christelijke geloofs- en levensovertuiging op 
bestuur en wetgeving sterk zal afnemen, aangezien de geestelijke 

10) Wederkomst. 
11 ) Werkelijkheid. 
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en morele constellatie van de meeste andere landen van Europa aan 
dien invloed niet bevorderlijk zal zijn, ja, daarvoor zelfs schadelijk 
zal werken. De betekenis van dit bezwaar kan moeilijk worden ont
kend, maar het kan niettemin in zeer belangrijke mate worden weg
genomen. Er moet aan worden vastgehouden - en dat geschiedt 
ongetwijfeld van onze zijde -, dat de nationale souvereiniteit be
hoort te worden gehandhaafd voor aUe nationale zaken, voor alle 
sectoren van wetgeving en bestuur, welke van nationalen aard zijn. 
Ten aanzien daarvan - als voorbeelden worden genoemd de huwe
lijks- en de onderwijswetgeving - dient de zeggenschap geheel in 
handen te blijven van de nationale Overheid. Voor wat ons land 
aangaat volgt daaruit, dat regelingen ter zake moeten blijven voor
behouden aan de Nederlandse Regering in gemeen overleg met de 
volksvertegenwoordiging. 

De Europese federatie zij een functionele federatie, d. w. z. samen
werking ten aanzien van die problemen, welke in het huidig tijdsge
wricht bepaaldelijk gezamenlijke behartiging vereisen, met name dus de 
militaire, economische, monetaire. Daarbij is het andererzijds geen prin
cipiële eis, dat elk der te scheppen lichamen van samenwerking eigen 
wetgevende, besturende en controlerende organen moet hebben. Als alge
meen leidend orgaan kan het comité van ministers en als algemeen 
controlerend orgaan het Straatsburgse parlement dienen. 

Naast het genoemde is er dan zeer veel, dat tot de bevoegdheid der 
nationale staten kan en moet blijven behoren. 

, 
Het zo juist gezegde schijnt niet overeen te stemmen met de opvatting 

van Dr BRUINS SLOT. Toch betreft het hier, naar mij voorkomt, niet een 
principieel verschil, maar een verschil in accent. Wel ziet Dr BRUINS 
SLOT de federatie als een staat, maar hij voegt daaraan terstond toe, 
dat dit geenszins betekent, 

dat dit een staat zal zijn van den vorm en de structuur gelijk wij 
die thans kennen. Het zal niet zijn een gecentraliseerde eenheids
staat, als Engeland, Frankrijk of Nederland, ieder in verschillende 
mate, thans zijn. Het woord en het begrip federatie spreken dat 
reeds tegen. De Verenigde Staten van Europa zullen ook niet per se 
behoren te gelijken op de Verenigde Staten van Amerika ... 

De strijd tegen de oude souvereiniteitsleer, die er populair gezegd 
op neer komt, dat staatsalmacht het hoogste recht is, is een bij 
uitstek Christelijke strijd geweest. 

Als deze leer in het federale recht wordt uitgebannen, is een der 
voornaamste voorwaarden voor een Christelijke rechtstructuur der 
federatie geschapen. 

Wij zien in datgene, wat wij bij een staat als souvereiniteit plegen 
aan te duiden, het geheel der overheidsbevoegdheden, een geheel 
dat te splitsen is, zodat verschillende delen daarvan aan verschillende 
organen toekomen, zonder dat daarbij van hiërarchie 12) sprake is. 

Een federale ordening van Europa zal bepaalde bevoegdheden 
moeten toekennen aan federale organen, die daarin "souverein" zul-

12) Onder- en bovenschikking. 

/ 
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Zen zijn. De reat zal oon de naticmale 8taten verblijven, die daarin 
,,8ouverein" zullen blijven. Natuurlijk zal dat moeilijkheden geven. 
leder die wel eens met het gemeentebestuur wat te maken heeft 
gehad, weet hoe ondefinieerbaar het begrip "gemeentehuishouding" 
is, waarin de gemeente autonoom is. Natuurlijk gaat het hier over 
iets anders dan over autonomie. 

De kwestie is echter, dat bij de verhouding gemeente-staat de 
staatswet prevaleert 13). 

Een dergelijke algemene prevalering van de federatie met betrek
king tot de deelstaten zou moeten worden uitge8loten. 

In het statuut der federatie moet, de bevoegdheid der federatie 
worden beperkt en nauwkeurig omschreven. En er zal een federaal 
gerechtshof moeten zijn, dat de besluiten der federale organen toetst 
aan het statuut. 

Het komt mij voor, dat het mogelijk, is, dat wij op deze wijze 
staatsvormen, staatsstructuren kunnen krijgen met een veel grotere 
variabiliteit 14) dan de staten die wij thans kennen en bezitten en 
die allen nog 'min of meer liggen onder de historische en juridische 
doem ener souvereiniteitsleer, die door haar almachtigheidskarakter 
noodwendig steeds verder centraliseren moet. 

Tot dusverre worstelde het federatie-begrip moeizaam tussèn de 
Scylla van den Statenbond, die machteloosheid betekende, en de 
Charybdis 16) van den Bondsstaat, die staatsalmacht tegenover de 
deelstaten inhield. 

De gewijzigde opvattingen over de souvereiniteit scheppen de 
mogelijkheid van allerhande functionele variaties, die tot een ge
heel nieuw type staat kunnen leiden, waarin de rechten van het ge
heel en de rechten van de delen (de deelnemenden) kunnen worden 
verzekerd. 

De citaten zijn uit het vermelde artikel in A.R. Staatkunde XIX, blzz. 
162-4 18). Uit hetgeen ik er in cursiveerde blijkt wel, dat er inderdaad 
geen wezenlijk verschil is tussen hetgeen Dr SCHOUTEN betoogde, tussen 
wat ik daaraan zo-even toevoegde en tussen hetgeen Dr BRUINS SLOT wil. 

Eveneens blijkt, naar het mij voorkomt, uit hetgeen werd betoogd, 
dat een aldus opgevat federalistisch streven evenmin als de door art. 
XVIII verlangde "krachtige medewerking aan de ontwikkeling van het 
recht der statengemeenschap" in strijd komt met den eis tot "ongerepte 
handhaving der eigen nationale zelfstandigheid", zoals dat zelfde artikel 
die moet hebben bedoeld. 

Dit wordt, behalve door het Geref. Gezinsblad, ook betwist door den 
antirevolutionairen hoofdredacteur der Nieuwe Provinciale Groninger 

13) De hoogste gelding heeft. 
14) Mogelijkheid tot variatie. 
15) Naar de mythologische voorstelling der Griekse en Romeinse oudheid 

verviel wie Charybdis (den maalstroom aan de ene zijde der smalle Straat 
van Messina) trachtte te vermijden, onherroepelijk in Scylla (de door ver
borgen rotsen veroorzaakte branding aan den anderen kant der Straat) en 
omgekeerd. 

18) Bezinning en bezieling, blz. 80-3. 
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Couramt, den heer E. VAN RULLER, in het no. van 3 Maart 1951. Anders 
dan het Gezinsblad, heeft hij tegen het hedendaagse antirevolutionaire 
federalistische streven geen bezwaar. Maar hij meent, dat het wel in 
strijd komt met wat in 1934 werd bedoeld met art. XVIII. Hij wijst 
er daarbij op, 

dat wij toen nog volop leefden in de tijd dat de leer der neutraliteit 
als de hoogste wijsheid gold. Elke aantasting onzer nationale zelf
standigheid werd in die tijd - de jaren na 1918 - als vals en 
socialistisch internationalisme gezien. De ongerepte zelfstandigheid 
onzer natie was de afgod van velen, ook van vele Anti-Revolu
tionnairen. Men kan zich er van verzekerd houden, dat de A. R. 
partij, toen zij in 1934 artikel 18 in haar program bracht, zeer be
wust dat ongerepte heeft bedoeld. Indien in die dagen zelfs maar 
gerept was van gezamenlijke exploitatie van staal, kolen of boter, 
dan zou het' grootste deel van het volk - de A. R. aan de kop -
zich tegen zulk een internationalisme hebben verzet. 

De vraag mag daarom gesteld, waarom men hier niet toegeeft, 
dat het woord ongerept, gezien in het licht van de ontwikkeling 
sinds 1934, te sterk is? De A. R. partij behoort hierover een uit
spraak te doen en deze partij, die wij goed menen te kennen, zal niet 
zo dwaas zijn, dat zij de noodzaak van deze wijziging in haar be
ginselprogram niet zou inzien. 

Tegenover dit' betoog zij er allereerst op gewezen, dat de heer VAN 
RULLER, na eerst art. XVIII juist te hebben geciteerd, in het vervolg 
van zijn betoog niet spreekt over "ongerepte handhaving der nationale 
zelfstandigheid" - zoals in art. XVIII staat - maar het voortdurend 
heeft over "handhaving der ongerepte (nationale) zelfstandigheid". Dat 
is echter geenszins hetzelfde ! 

Hij gaat dan het woord "ongerept" verklaren als "onaangeraakt, on
gedeerd, ongeschonden, onaangetast" en past dat toe op de ,,(nationale) 
zelfstandigheid". Maar dan komt er iets te staan, waardoor het artikel 
reeds in 1934 innerlijk tegenstrijdig zou zijn geweest, want "ongerepte 
nationale zelfstandigheid" ware inderdaad zo iets als "souvereiiliteit" in 
den boven afgewezen zin, die onbestaanbaar is niet alleen met federatie, 
maar 66k met "krachtige medewerking aan de ontwikkeling van het 
recht der statengemeenschap". 

Door zijn onnauwkeurig citeren komt de heer VAN RULLER dus tot 
een resultaat, dat ook in 1934 on-antirevolutionair was en waarvoor de 
mannen van 1934 zich dan ook wel hebben gewacht het in het program 
neer te leggen. Het woord "ongerept" is door hen op zijn juiste plaats 
gezet. 

Dat de antirevolutionairen in 1934 stellig niet voor een plan-ScHUMAN 
te vinden zouden zijn geweest, doet niet veel ter zake. 1951 is 1934 niet. 
De Vraag is maar, of onder de omstandigheden van 1951 een plan
ScHUMAN e.d. past binnen hetgeen de antirevolutionaire partij in 1934 
in haar program formuleerde als eis van haar beginsel inzake inter
nationale aangelegenheden. Het is altijd een verdienste van een formule
ring van beginselen, als zij ruimte biedt om ook de toekomstige ontwik
keling der dingen op te vangen. Naar ik meen doet art. XVIII dat op 
niet onbevredigende Wijze, ook al zou men bij een herziening er natuur-
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lijk rekening mede kunnen en moeten houden, dat de Antirevolutionaire 
partij haar woord nu heeft te spreken over aangelegenheden, welke in 
1934 nog niet aan de orde waren. Daarbij zal zij er ook dan voor moeten 
waken, dat een eventuele formulering voor een antirevolutionair verant
woord federalistisch streven ooit in strijd zou komen met de juist te 
achten beginselen voor de internationale samenleving, waaraan ook de 
huidige redactie van art. XVIII een formulering beoogt te geven. 

Ik meen met het voorgaande te hebben aangetoond, dat zulk een 
strijd thans inderdaad niet bestaat en dat het federalistisch streven, 
zoals dat in antirevolutionairen kring wordt voorgestaan, binnen het 
kader van ons program van beginselen volkomen geoorloofd is, geen 
"revolutie-met-stille-trom", geen "mishandeling van beginselen", mis
schien wel een "de bakens verzetten als het getij verloopt" - hetgeen 
niet alleen een volkomen geoorloofde, maar zelfs een den christen ge
boden handelwijze is! -, maar stellig geen ongeoorloofd "de huik naar 
den wind hangen". 

G. 
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ORIENTERING INZAKE DE WIJKGEDACHTE EN ENKELE 
ONTWIKKELINGSVORMEN DAARVAN 

DOOR 

Dr F. T. DIEMER-LINDEBOOM 

Nieuw is de wijkgedachte allenninst. Hoe lang kennen we niet 
reeds wijkvonning en wijkwerk? 

Toch is het de moeite waard, ons thans eens opzettelij k met 
deze dingen bezig te houden, want er is zich op het ogenblik toch . 
wel iets aan het ontwikkelen wat we vroeger noch theoretisch, noch 
practisch zo hebben gekend. 

Reeds in de oorlogsjaren, naar achteraf is gebleken, en ook 
sedert de bevrij ding hebben velen zich beziggehouden met de 
vraag, hoe het grote-stadsleven beter tot hannonische ontplooiing 
te brengen zou zijn, hoe de bouw mede hierop betrokken zou kun
nen worden, en hoe ook de activiteiten van het zo in bonte ver
scheidenheid bloeiende verenigingsleven het best tot haar recht 
zouden kunnen komen, de ganse gemeenschap ten goede. 

Het zij n in het bij zonder mensen geweest uit den kring der 
door vernieuwingsdrang bezielde humanisten, die welbewust zich 
op de vragen daar rondom bezonnen hebben, en er zich nog steeds 
mee bezig houden. Zij voeren met klem een wann pleidooi voor 
wijkvorming naar allerlei facetten, met name in de grote steden. 

Merkwaardigerwij ze is ook elders - vooral in de Verenigde 
Staten en Engeland, waar men zich ook vóór den oorlog reeds met 
deze kwesties bezighield - een zeer krachtige stuwing in deze 
richting waar te nemen. Zo zelfs, dat de idee van wijkvonning 
al heel aardig gemeengoed is geworden. 

In Engeland komt in vrijwel alle wederopbouwplannen sedert 
1945 de wijkgedachte tot uitdrukking; zij wordt gesteund door 
het er bij betrokken ministerie. 

Gaat het hier nu maar om een toevallige coïncidentie? Ik geloof 
het niet. Het kon wel eens zijn, dat het allerwege op den voor
grond treden van soortgelijke denkbeelden in dezen er op wijst, 
dat het hier misschien gaat om een innerlijke noodzakelijkheid in 
de ontwikkeling van de moderne samenlevingsvormen. 
A. S. XXI-4 8 
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Maar laat ik niet vooruit lopen op een critische bezinning. Aller
eerst is nodig een nadere aanduiding, waarom het hier gaat. Daar;" 
bij zal blijken dat het staatkundig aspect niet bepaald van over
heersende betekenis is. Hetgeen overigens niet wil zeggen, dat het 
van de Redactie onjuist gezien is, genoemd onderwerp in dit blad 
behandeld te willen zien. 

Ik stel mij voor, eerst een uiteenzetting - uiteraard kort - te 
geven van de denkbeelden die op het ogenblik worden gepropa
geerd ;' vervolgens stil te staan bij enkele zeer onlangs ontstane 
vormen van realisering in de practijk naar bepaalde aspecten, en 
tenslotte een poging te doen, voor ons zelf een houding te bepalen 
ten opzichte van dit streven. 

De groei van de wereldsteden baarde reeds voor den oorlog 
velen zorgen. Deze blijkbaar door niets te stuiten ontwikkeling 
stelde en stelt voor allerlei vraagstukken, die een oplossing be
hoeven. Men heeft deze laatste gezocht, o. a. in het bouwen van 
Z.g. tuindorpen en satellietsteden, in decentralisatie van bestuur 
door aan geannexeerde gemeenten een zekere onafhankelijkheid te 
laten. Maar Qeze stedebouwkundige en bestuurstechnische oplos
singen bevredigen slechts ten dele. 

Iedereen weet, dat de overrompelende vlucht, welke de industri
alisatie in de vorige eeuw nam, er reeds hard toe heeft bijgedragen, 
aan den stedebouw een min of meer chaotisch karakter te ver-
lenen, terwijl het niet ingeschoten zijn op het nieuwe, en een mate- 0! 

rialistische geesteshouding, waarbij hoegenaamd niet rekening 
werd gehouden met de noden en behoeften van den medemens, 
mede het hunne deden om de kwade kanten van het grote-stads-
leven tot ontwikkeling te brengen. 

Het is waar, dat steden der 1ge en 20ste eeuw woelige en vaak 
karakterloze centra zijn geworden, waar de mensen als vreemden 
langs elkaar heen leven en waar de meest schrijnende tegenstellin
gen bestaan. 

De vraag hoe hierin verbetering te brengen is met name acuut 
geworden bij de wederopbouwplannen van na den oorlog. Waarlijk 
geen wonder is het, dat in ons land inwoners van de zwaarst ge
troffen stad het eerst gegrepen zijn door de idee, de noodzakelijke 
vernieuwing der stad haar beslag te doen vinden op een wij ze die 
naar alle zijden verantwoord is. Met name de groep-Bos heeft in 
boekvorm - onder den titel De stad; der toekomst - de roelwmst 
der stad - een waardevolle constructieve studie gegeven. 

De grote betekenis van dit werk is, dat het vraagstuk in zijn 
veelzijdigheid, dus niet alleen naar stedebouwkundig en bestuurs-
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technisch aspect, wordt aangevat. De sociale en culturele kanten 
krij gen evenzeer accent. Wars van probleemstellingen en oplos
singen welke slechts een incidenteel karakter dragen, heeft men 
getracht de afzonderlijke verschijnselen in een totaliteit te vatten. 
En' hiermede raak ik tevens aan het eigene wat de wijkgedachte 
in haar actuelen vorm, zowel hier als elders (in Amerika ver
schenen er belangrijke sociologische studiën over), kenmerkt: het 
grote-stadsprobleem in zijn bonte verscheidenheid van vormen 
wordt als één geheel aangevat. Men streeft er naar, door wijksge
wijze stadsopbouw en wijksgewijze "planning" van de economi
sche, sociaal-culturele en bestuurlijke activiteiten te komen tot een 
zinvol georàJende woon- en werkgemeenschap. ZÓ, dat het onover
zichtelijke en wanordelijke plaats maakt voor constructieve vor
men, waarbij ook de sociaal-psychologische en culturele aspecten 
ten volle tot hun recht komen. . 

Datgene wat de wijkgedachte tot een moderne conceptie maakt 
is juist het streven naar een alomvattende (men spreekt in dit 
verband graag van een synthetische) oplossing. 

Staande voor de vraag, hoe het mogelijk is binnen het kader van 
de moderne stad den stadsbewoner een overzichtelijk levensmilieu 
te bieden, hem te verlossen uit de eenzaamheid, die juist temidden 
der ma!:'lsa zo veelvuldig voorkomt, zijn zelfwerkzaamheid te be
vorderen en zijn belangstelling te wekken voor het stedelijk leven, 
werd men als vanzelf gedreven in de richting van decentralisatie, 
van wijkvorming, waarin het gemeenschapsleven tot uitdrukking 
kan komen. 

Daartoe wil men aansluiting zoeken bij bestaande wijkindelin
gen, zoals deze in de meeste steden zijn waar te nemen, het wijk
leven bevorderen door de gewenste voorzieningen aan te brengen, 
en daarmede te appelleren op een zeker ongecultiveerd wijkbesef. 

Men ziet in het verschiet de gehele rijke activiteit van het be
staande kleine verenigingsleven in onderlingen samenhang en 
samenwerking tot ontplooiing komen. ' 

Wellicht is het goed even aan te geven, hoe de opbouw van de 
stad gezien wordt. Men onderscheidt de volgende geledingen, die 
gaarne door steeds groter wordende cirkels worden voorgesteld: 

De meest besloten gemeenschap waarin de mens leeft is het 
gezin. 

De woning van het gezin bevindt zich in een straat, die deel 
uitmaakt van de buurt, welke gezien wordt als een bescheiden, 
doch niet onbelangrijke bouwsteen van de stadsgemeenschap. 

Dan komt de wijk, dát deel van de stad dat door den bewoner 
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nog als één geheel wordt overzien en waarmee hij zich direct ver
bonden gevoelt, niet meer persoonlijk, gelijk in de buurt, maar 
door het karakter en het aanzien van het geheel. Zij maakt de 
bouwsteen bij uitnemendheid van het stadsgeheel uit. 

Terwijl in iedere buurt winkels nodig zijn voor de dagelijks 
weerkerende levensbehoeften, zuIlen in de kern van de wijk, waar
omheen een aantal buurten gegroepeerd is, kerken en scholen 
(middelbare en andere inrichtingen voor grotere kinderen he- . 
hoeven niet meer in de wijk te zijn), verzorgende bedrijven en 
zaken die men niet iederen dag behoeft te bezoeken, een plaats 
hebben. In het centrum van de wijk denkt men zich een gemeen
schapshuis met voorzieningen voor bijeenkomsten van aIlerlei 
aard. Ook een gebouwtje waarin de Kruisverenigingen, polikli
nieken en consultatiebureaux kunnen werken. Kortom, men wenst 
binnen het kader van een wijk (bij ons houden dé meesten vast 
aan een omspanning van ongeveer 20.000 inwoners, terwijl 
Minister IN 'T VELD een getal van 40.000 aan te bevelen vindt -
hetgeen nog altijd minder is dan de communities te Londen, die 
50.000--100.000 bewoners omvatten) voorzieningen voor sociale 
en medische zorg, voor sociaal verkeer en culturele en geestelijke 
ontwikkeling, spel, sport en andere ontspanning. 

Het stad8deel heeft dan weer allerlei voorzieningen op groter 
schaal dan binnen de wijk gewenst en mogelijk zijn. 

Het sfxulsgekeel tenslotte omvat en overheerst alles wat buurt, 
wijk en stadsdeel kunnen bieden met de functioneel daarin thuis
horende voorzieningen. 

De stedebouwkundige verwezenlijking zal natuurlijk voor nieuwe 
wijken het eenvoudigst zijn. Deze kan men nu zó projecteren, dat 
rekening wordt gehouden o.a. met de volgende eisen. 

Er zij verscheidenheid van woningtype, kleine gemakkelijke be
nedenhuizen voor ouden van dagen, ruime woningen voor grote 
gezinnen, alsmede op kleine en middelgrote gezinnen afgestemde. 
Men zal er op letten, dat woningen en scholen zó geplaatst worden, 
dat de jonge kinderen niet een gevaarlijken hoofdverkeersweg be
hoeven over te steken, dat er een plantsoen of klein park is, be
nevens een enkel sportveld en speelplaatsen, een wijkgebouw enz. 

Het spreekt vanzelf, dat een ideale wijk in materiëlen zin pas 
dán aan het beeld, dat de voorstanders zich van de wijk maken, 
zal beantwoorden, wanneer ook de organisatorische vormen door 
de activiteiten der wijkbewoners zelf worden gevonden. Een goed 
ofganisatorisch verband dient de harmonie te brengen tussen socia
len inhoud en stedebouw'ku!ldigen opzet. 
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In de bestaande stadsdelen zarhet een proces van jaren worden, 
reeds om de gewenste materiële voorzieningen te bewerkstelligen. 
Maar het zwaartepunt wordt toch gezien - en dat is vooral een 
kwestie van groei en samenwerking - in sociale en culturele 
wijkvorming, zodat er een milieu ontstaat waarin de ontplooiings
kansen voor den enkeling groter zijn dan thans. 

In warm idealisme ziet men in de wijkvorming een mogelijkheid 
tot versterking van de geestelijke weerbaarheid. En dan aldus: 
enerzijds prikkeling van de zelfwerkzaamheid en van de geeste
lijke activiteit, opdat de mens tot bewust leven komt en behoed 
wordt voor het gevaar, in de massa onder te gaan, andererzij ds 
versterking van het saamhorigheidsbesef, opdat de mens weer 
begrip krijgt voor zijn plaats in de gemeenschap. 

Uit de inwerking van deze beide op elkaar ziet men een verant
woordelijkheidsbesef groeien, dat in den grond een nieuwe uit
drukking is van het oude begrip burgerzin. 

Mr J. IN 'T VELD tekent de te verwachten vrucht van wijkvor
ming aldus: "Wanneer de sociale zorg gedragen wordt door het 
gemeenschappelijk besef van gemeenschappelijke verantwoorde
lij'kheid niet alleen voor het materiële lot van de naaste, maar ook 
voor zijn geestelijke en zedelijke noden, zomede door een gevoel 
van gemeenschappelijke schaamte over zieke plekken in onze 
samenleving, kan zij een belangrijke functie gaan vervullen in de 
opvoeding tot burgerzin ... 

"Men zal de mensen moeten pakken in wat hun onmiddellijke 
belangstelling heeft, om dan geleidelijk te komen tot verruiming 
van hun gezichtskring . 

"Van voetbalclub of buurtvereniging, dan wel dorpsgemeen
schap (in de wijkvorming ziet men een herleving van de oude 
dorpsgemeenschap) tot Unesco - het is een lange weg, maar 
naar ,mijn mening de enige die ons voeren kan uit het moeras 
van geestelijk defaitisme, onderling wantrouwen, gebrek aan 
wederzijdse waardering, twisten en tweedracht waarin de wereld 
dreigt onder te gaan. Samentrekking van alle krachten die van 
goeden wille zijn is daartoe een noodzakelijke voorwaarde, en dan 
nog zal het een moeizaam werk zijn van lange adem." 

* * * 
Laat ik voorlopig met deze inleiding mogen volstaan, om nu, 

alvorens tot een critische beschouwing te komen, den blik te wen
den naar bepaalde uitingsvormen van saambundeling in organisato
rische werkzaamheid, die vaak, zonder voorafgaande confrontatie 
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met weergegeven denkbeelden, toch een zekère ontwikkeling, zij 
het partiëel, in bedoelde richting verraden. 

In den loop der jaren zijn er in de noordelijke provincies Op
bouwverenigingen gesticht, waarin particulieren, verenigingen 
en Overheid samenwerken met het doel den "economischen, cul
turelen en hygiënischen opbouw te bevorderen". Deze stimuleren 
de zelfwerkzaamheid van de bevolking en werken coördinerend. 
Maar op provinciaal niveau. 

GrlYningen. 
Van de stad Groningen valt niet veel te vertellen. Vraagt men 

aan een inwoner hoe men daar ten opzichte van de wijkgedachte 
staat, en of er iets in den geest van wij'kvorming groeiende is, dan 
kan er een antwoord komen: dat hebben wij niet nodig: de ge
meenschap hier is nog tamelijk overzichtelijk, zelfs van hetgeen 
er leeft in de van het centrum vrij ver verwijderde delen kan tame
lijk gemakkelijk een beeld worden gevormd. Of het inderdaad juist 
is dat aan de integrerende functie van wijkvorining geen behoefte 
is, vermag een buitenstaander als ik niet te beoordelen. 

Maar wèl is het nuttig, even gewag te maken van het feit, dat 
deze stad een nieuwe wijk heeft bij het Oosterpark van een 1600-taJ 
woningen met een centraal gebouw, buurthuis genoemd, zoals er 
volgens deskundigen geen tweede in ons land wordt gevonden. 
Het bevat een volks- en een schoolbad en een wasinrichting met 
drogerij, mangelzaal enz., waar de vrouwen in enkele uren haar 
was kunnen doen om deze kant en klaar weer mee naar huis te 
nemen. Er is een uitleenbibliotheek, er zijn kleine en grote zalen 
voor bijeenkomsten van clubs voor ontspanning en ontwikkeling 
en het werk der verenigingen. 

De initiatiefnemers zijn hun tijd vooruit geweest. Want de was
afdeling werkt b.v. al sedert 1936 en was in 1941, naar mij toe
vallig bekend is, al van Maandagmorgen tot Vrijdagmiddag bezet. 
Hier was dus al vroeg een voorziening aanwezig, die later niet 
alleen door de groep-Bos als een toekomstideaal wordt gezien, maar 
waarin deze vele vrouwen door het gehele land naast zich heeft 
of zou hebben indien ze van de mogelijkheid op de hoogte waren. 
Met name de vrouwen uit het volk doen graag zelf de was, terwijl 
ze thuis toch hoegenaamd geen gelegenheid voor drogen hebben. 
Hier is dan de oplossing. Ze kunnen bij wijze van spreken nog 
zitten breien, terwijl ze voor een luttel bedrag gebruik maken van 
de beschikbare machines. 

De centrale drijvende kracht van het werk in en rondom het 
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buurthuis was tot voor kort het vrouwelijk raadslid M. GORTER, 
die als secretaresse van . het bestuur de ontwikkeling voor een 
groot deel leidde, tot zij niet lang geleden door den dood werd weg
genomen. 

Amst,eroom . 
De ontwikkeling van onze hoofdstad is heel weinig gegaan in 

de richting die voorstanders van de wijkgedachte gunstig kunnen 
noemen. Wijkleven met naar binnen !le gewenste schakering van 
volksgroepen uit verschillende maatschappelijke lagen zal daar niet 
gemakkelijk kunnen opbloeien, omdat er vele speciale woonwijken 
zijn: déze voor arbeiders, die voor gefortuneerden, ándere voor 
middenstanders, die op zijn hoogst aan de grenzen wat ineenvloeien 
maar verder los van elkander staan. 

In D,e Sohakel (Gemeenschappelijk orgaan van de instellingen ' 
voor maatschappelijke zorg te Amsterdam) van November 1948 
vertelt J. C. VAN DAM (Hoofd van den Dienst voor Sociale Zaken), 
hoe hij in een aardig boekje van 125 jaar terug een overzicht aan
trof van de toen reeds eeuwen bestaande werkzaamheden der wijk
meesters, die, 141 in getal, als vrijwillige krachten optraden in 
zaken, welke in hoofdzaak betrekking hadden op armenzorg, be
volkingsregister, burgerlijke en militaire zaken en verkiezingen. 

De desbetreffende -regelingen waren wel centraal, maar de uit
voering berustte bij deze wijkmeesteren. 

Terwijl tegenwoordig de 'YIiU18te omge1JÏng buurt, en het grotere 
verband wijk genoemd wordt, was de betiteling in die dagen juist 
omgekeerd: de wijk besloeg het kleinere oppervlak; een aantal 
wijken vormde een buurt. 

De 50 "buurten" die Amsterdam omstreeks 1850 telde, werden 
in 1855 bij verordening samengevoegd in 12 buurtringen, die nu 
ieder een bezoldigd ambtenaar als secretaris ontvingen. Dat was 
tevens het einde van de vrijwillige medewerking der burgerij aan 
overheidstaken in eigen omgeving aldaar. De secretariaten ontwik
kelden zich tot ambtelijke bureaux en omstreeks 1900 werd de 
adminisu-atieve arbeid overgeheveld naar het Centrale Bevolkings
register en den Burgerlijken Stand. Andere werkzaamheden waren 
reeds eerder aan de buurten onttrokken. Maar bestuurlijk ver
toonde Amsterdam klaarblijkelijk weinig behoefte aan decentrali
satie, getuige ook het feit dat de hulpsecretarieën van de in ,1921 
geannexeerde gebieden zelfs ten dele weer zijn verdwenen. 

Er staan mij geen gegevens ter beschikking waaruit zou blijken, 
dat dit thans anders aan het worden is. Hoewel ik mij zeer goed 
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zou kunnen voorstellen, dat in Amsterdam evenmin als in Rotter
dam de gemeenteraadsleden in staat zijn, zich persoonlijk intensief 
genoeg vertrouwd te maken met de bijzondere problemen en be
hoeften van de verschillende stadsgedeelten, voorzover het bestuur 
der stad als zodanig daarmee van doen behoort te hebben. 

Toch heeft de wijkgedachte naar sociaal aspect in een bepaalden 
hoek wortel geschoten, n.l. op de Eilanden, en het is niet onmoge
lijk dat de Jordaan zal volgen. 

Elke insider weet, dat met de Eilanden een stads gedeelte is 
. aangeduid waar de sociale toestanden niet rooskleurig zijn. Met 
name de huisvesting is bijzonder slecht. Enige jaren terug heeft 
een klein comité van personen uit kerkelijke en verenigingskrin
gen hiervoor de aandacht van het gemeentebestuur gevraagd. De 
Dienst voor Sociale Zaken stelde een onderzoek in. Weliswaar werd 
daardoor aan enkele gevallen van den allerergsten nood een eind 
gemaakt, maar. overigens kon, gezien de vele remmende factoren 
van onzen tij d, inzake huisvesting niet veel worden gedaan. 

Toch kwaîn er iets belangrijks uit voort, n.l. een blijvend nauwer 
contact tussen bedoeld comité en den' Dienst voor SOeÎale Zaken. 
Men overlegde gezamenlijk, of er althans niet iets te bereiken 
was in het belang van' de zo losgeslagen jeugd uit de buurten 

. daar. En inderdaad, dat lukte, in zoverre al spoedig een 50-tal 
kinderen, die de aandacht trokken door hun veelvuldig school
verzuim en ernstige baldadigheid, geplaatst werden in een kamp 
van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
afdeling Vorming buiten schoolverband. Voor drie maanden, met 
medewerking van de ouders, dus vrijwillig. 

Deze eerste stap lokte den volgenden uit, want, degenen die 
zich inspanden voor deze jeugd beseften reeds dat bij terugkeer 
der kinderen zonder meer, al hetgeen gewonnen was spoedig weer 
te loor zou gaan door den invloed van slechte vrindjes e. d. Een 
zekere nazorg was onontbeerlijk. En terwijl men zich aan het 
bezinnen was op het hoe, kwam toen de gedachte op, of zich hier 
niet een mooie gelegenheid voordeed om tot vorming van een Wijk-
centrum op de Eilanden te komen. 

Een kern van actieve, in de belangen van de Eilandenbewoners 
geïnteresseerde personen was er en hier had men als eersten aan
loop een voor het grijpen liggende, wellicht ook de bevolking toe
sprekende taak. 

Sedert medio 1949 bestaat er nu op de Eilanden een wijkcen
trum. De oprichting had nog wel enige voeten in de aarde. Met 
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name bestond er vrees dat de gemeente, in casu de Dienst voor 
Sociale Zaken in dezen een te overheersende plaats in zou nemen, 
waardoor aan de verenigingen te kort zou worden gedaan. Maar 
dat is zeer meegevallen. 

De doelstelling zoals deze in de stichtingsakte is vastgelegd vindt 
men omschreven als volgt: "de burgerzin en het saamhorigheids
gevoel aan te kweken, de sociaal-culturele belangstelling en activi
teit aan te moedigen, het verantwoordelijkheidsgevoel te ontwik
kelen en de maatschappelijke zorg te bevorderen, alsmede de zelf
werkzaamheid en de onderlinge samenwerking van de verschil
lende bevolkingsgroepen te vergroten." 

Als middelen om dit doel te bereiken worden dan genoemd: 
a. het met elkaar in contact brengen van de lichamen en per

sonen, die op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied in het 
desbetreffende stadsgedeelte werkzaam zijn; 

b. het oprichten van wijkgebouwen, bestemd voor het houden 
van lezingen; het huisvesten van clubs, adviesbureaux, crèches 
en andere instellingen die tot bereiking van het doel kunnen 
leiden; 

c. het organiseren van cursussen en van bij eenkomsten tot 
voorlichting der bevolking over vraagstukken van algemeen sociaal 
en sociaal-cultureel belang; 

d. het bevorderen van het organiseren en zo nodig zelf orga
niseren van clubs en adviesbureaux etc., als bedoeld sub b; 

e. het geven van adviezen aan hen die hulp of raad behoeven; 
f. het nemen van initiatieven op maatschappelijk en sociaal

cultureel gebied waar zulks nodig en gewenst is. 
Wat de totstandkoming van den Wijkratld betreft, die uit ten 

minste 7 en ten hoogste 30 leden mag bestaan, kan ik slechts door
geven dat "er naar gestreefd wordt de aanwijzing der leden op 
democratische wijze te doen geschieden". Dat gaat nu zó: er zijn 
op het ogenblik 5 verschillende secties, elk samengesteld door een 
groot aantal instellingen en verenigingen welke zich ieder op 
dat speciale terrein bewegen. Deze organisaties hebben een be
stuur en een dagelijks bestuur van de betreffende sectie gekozen. 
De dagelijkse bestuursleden nemen plaats in den wijkraad nadat 

~ zij daartoe door den wijkraad zijn benoemd. Deze benoeming 
draagt dus slechts een formeel karakter. Men heeft nu de secties: 
Sociale en medische zorg; jeugd; sport; ontwikkeling en ontspan
ning; algemene zaken. 

De voorstellen welke door de secties of het dagelijks bestuur 
t zijn voorbereid komen in den wijkraad ter tafel. De voorzitter 
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van de Amsterdamse Gemeenschap afd. Eilanden werd tevens 
voorzitter van de sectie Ontwikkeling en Ontspanning, waardoor 
eerstgenoemde Gemeenschap het gevaar van in de verdenking te 
komen, ontging. 

De gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken heeft een gebouw 
beschikbaar gesteld, en voorlopig ambtenaren en financiën. E~n 
dezer ambtenaren fungeert als "sociale verkeersagent" en houdt 
dagelijks van 2 tot 4 uur spr~kuur in het wijkcentrum. Voorts 
is zijn taak vooral, den Gemeentelijken Dienst voor Sociale Zaken 
en andere instellingen van Sociale Zorg opmerkzaam te maken op 
sociale misstanden welke zich op de Eilanden mochten voordoen. 

Als gemeentelijk gedelegeerde heeft de. Directeur van den Ge
meentelijken Dienst voor Sociale Zaken qualitate qua zitting. 

Het experiment is nog niet zo lang aan den gang, maar de samen
werking is tot nu toe zeer bevredigend. 

Een gehouden enquête heeft de overtuiging gevestigd, dat op 
de Eilanden de inkomsten der arbeidersbevolking niet minder zijn 
dan in andere volksbuurten. Het zijn vooral de slechte woning
toestanden die het peil zo naar beneden halen, en dan speelt daarbij 
natuurlijk ook een rol het gemis aan huishoudelijke bekwaam
heden bij vele vrouwen. Het geven van huishoudelijke voorlichting 
kwam dan ook al dadelijk aan de orde. 

Een grote moeilijkheid vormen de financiën, want wat men ook 
onderneemt, alles kost geld. En al is op de gemeentelijke begroting 
een post uitgetrokken voor hulp aan het wijkcentrum, men is 
terecht van mening dat er een groei moet zijn naar zoveel mogelijk 
eigen zelfstandigheid. Daartoe denkt men o. a. aan.een contributie
systeem voor zo mogelijk alle Eilandbewoners; Terecht, want al 
wat iemand krijgt zonder enig offer wordt minder gewaardeerd 
dan datgene waaraan men iets, al is het nog zo weinig, bij draagt. 
Het wijkcentrum zal voor de bevolking pas werkelijk betekenis 
hebben, wanneer deze het kan beschouwen als eigen waardevol ge
meenschappelijk bezit. 

De stoot tot de plannen ter verwezenlijking van de wijkgedachte 
kwam, als gezegd, hieruit voort, dat zo gaarne iets werd gedaan 
voor de ontsporende jeugd. Men is allerminst bij de jeugd blijven 
staan, maar toch zijn voor de kinderen al verscheidene goede din
gen bewerkstelligd: Ik denk hier b.v. aan het ontwerpen en ten 
uitvoerleggen van plannen om de jeugd tijdens de schoolvacanties 
prettige en goede bezigheden te bezorgen. 

In het jaarverslag van de Amsterdamse Kinderpolitie over 1949 
lezen we dat de jeugdcriminaliteit op de Eilanden van 21,7 % 
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in 1948 daalde tot 9,52 % in 1949; waarbij het Hoofd der Kinder
politie als zijn persoonlijke mening vermeldt, dat de vermindering 

~ van de jeugdcriminaliteit in dit stadsgedeelte voor een gQed deel is 
te danken aan de activiteit van het Wijkcentrum "De Eilanden". 

r Hoewel het voornaamste van den arbeid van het Wijkcentrum 
1 zich niet in getallen en statistische gegevens laat neerleggen, is 
I; het toch verheugend dat er als het ware een zeker tastbaar resul-
~ taat van de bemoeiingen valt aan te wijzen. Eigenlijk ligt het zo 

voor de hand. Want wie weet in wat voor volgepropte hokjes die 
) jeugd is behuisd, verstaat het dadelijk, dat deze kinderen, die ook 

buiten geen gelegenheid hebben tot normaal vertier, aan de ver
leiding van het uithalen van allerlei kattekwaad en baldadigheden 
- zo niet erger - geen weerstand kunnen bieden, als er niemand 
zich om hen bekommert. 

De differentiëring in organisaties is niet aangetast, maar door 
) de contactvorming in wijkverband, heeft het werk aan doelmatig-
1 heid en intensiteit gewonnen. 
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Zoals de wijkgedachte op de Eilanden vorm heeft gevonden, 
komt zij ten goede aan de sociale opheffing van bevolkingsgroepen 
welke tot dusv~rre te zeer in de verdrukking hebben geleefd. 

Den Haag. 
De oprichting en de arbeid van de Sociale Wijkcentra te Den 

Haag moeten we zien tegen den achtergrond van de werkzaam
heden, door het Interkerkelijk Bureau in de oorlogsjaren verricht. 
Het I. K. B., dat in Januari 1945 uitdeelposten voor voedselver
strekking had gevormd, was er tevens toe overgegaan, wijkbureaux 
te vestigen waaraan maatschappelijke werkers waren verbonden, 

I omdat men via de uitdeling van noodvoedsel vaak in aanraking 
kwam met gevallen van zeer ernstigen nood, waar ook andere hulp 
en bijstand niet mocht achterwege blijven. 

Na de bevrijding kwam de voedselverstrekking te vervallen. 
Maar terecht werd gemeend dat het van belang was de wijk
bureaux te behouden voor de voortzetting van het maatschappelijk 
werk. Het publiek had den weg naar deze bureaux gevonden en 
kon bovendien nu gemakkelijk deskundige voorlichting krijgen om
trent de vele voorzieningen welke ten behoeve van de oorlogs
slachtoffers werden getroffen. Daar het centraal gelegen infor
matiebureau van den Socialen Raad door het gebrek aan verkeers
middelen voor velen moeilijk of niet bereikbaar was, werd in het 
najaar van 1945 een aantal ambtenaren van dezen Raad gedeta
cheerd ~op genoemde wijkposten waar zij dagelijks spreekuur hiel-
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den. Zo kon in veel gevallen onnodig geloop en overbodige arbeid 
worden voorkomen, terwijl bijzondere gevallen direct bij de daar
voor in aanmerking komende instellingen konden worden aanhan
gig gemaakt. Vrij snel groeide nu een intensief contact met de 
vertegenwoordigers van vele instellingen en diensten. Gezamen
lijke vergaderingen werden belegd, waarop allerlei kwesties, de 
samenwerking betreffende, bespreking vonden en de meest ge
compliceerde gevallen uit de practijk werden behandeld. 

Vervolgens had, toen de werkzaamheden van Ned. Volksherstel 
ten einde liepen een samensmelting plaats met de wijkburaux. 
Er was werk te over, en zowel bij de instellingen als bij het publiek 
bestond er waardering. Op voorstel van N. V. H. besloot daarom 
het bestuur van den Socialen Raad te pogen, deze wijkkbureaux 
in een afzonderlijke stichting onder te brengen, hetgeen financiëel 
werd mogelijk gemaakt door de tekening van een gift, groot 
f 100.000,- van N. V. H. 

Het doel van deze nieuwe stichting vindt men omschreven in 
artikel 3 van de stichtingsakte, dat aldus luidt: 

De Stichting heeft ten doel in wijkcentra de zelfwerkzaamheid 
~ en de samenwerking te bevorderen van de kerkelijke, burgerlijke 
en particuliere instanties voor maatschappelijke zorg in de ge
meente 's Gravenhage en haar wijken. Zij streeft dit doel na: 

a. door het houden van contactvergaderingen van maatschap-
pelijke werkers; 

b. door het organiseren van cursussen; 
c. door het geven van advies; 
d. door het verlenen van bemiddeling; 
<e. door het uitoefenen van toezicht op personen en gezinnen 

in maatschappelijke nood, voor zover dit toezicht niet op 
andere wijze geschied; en 

f. door het adviserend en stimulerend optreden, alsmede het 
initiatief nemen waar dit in de betrokken wijk op maat
schappelijk gebied nodig of gewenst is. 

De leden van het stichtingsbestuur werden benoemd door het 
bestuur van den Socialen Raad, en wel voor de helft uit zijn mid
den, terwijl bij de benoeming van de overige bestuursleden zoveel 
mogelijk gestreefd werd naar vertegenwoordiging van de verschil
lende gezindten in de gemeente 's Gravenhage. Bovendien kregen 
enkele deskundigen op het gebied van maatschappelijke zorg zit
ting. De samenstelling werd, naar we in het verslag lezen, zonder 
enige moeite bereikt. 
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Uit het overzicht over de werkzaamheden van deze senii-over
heidsinstelling krijgt men sterk den indruk dat zij in een behoefte 
voorziet. Het wijkcentrum werd ter beschikking gesteld als ont
moetingspunt voor ieder die sociaal geïnteresseerd is in de wijk. 
Van de bijna 10.000 gevallen die in 1948 bij de verschillende centra 
werden aanhangig gemaakt, werden er ongeveer 4.500 door de. 
diverse instellingen aangebracht, ongeveer 3.000 door particulieren, 
en de rest door belanghebbenderi zelf. 

Terwijl vele zaken met een enkel advies konden worden afge
daan, en vele andere met een enkel bezoek, konden meer dan 3.300 . 
gevallen overgedragen worden aan daarvoor in aanmerking 
komende instellingen. De gevallen, die niet voor overdracht in aan
merking kwamen - een goede driehonderd - betroffen "de zeer 
moeilijke welke als regel weinig of geen band meer hebben met 
enige confessionele groep". 

Het is goed in te denken hoe voor de oudjes van Den Haag 
het een ware uitkomst was, dat op verzoek 'van den Raad van 
Arbeid via de wijkcentra de invulformulieren voor de Noodwet 

. ouderdomsvoorziening werden verstrekt. Het betrof hier een aan
tal van ongeveer dertienduizend formulieren, dat ook grotendeels 
door het personeel van de wijkcentra werd ingevuld. En voor de 
beslissende instanties andererzijds was nu een vlotte afwerking 
verzekerd. 

Ook in ander opzicht hebben de bedaagden profijt van de instel
ling der wijkcentra, die op verschillende manieren voor ontspan
ning zorgen; waar wijkverenigingen aanwezig waren geschiedde 
dit in gezamenlijk overleg. In het bijzonder mogen wel genoemd -
worden de oudelieden-societeiten die sedert 1948 in verschillende 
wijken worden georganiseerd .door de plaatselijke Unie van 
Vrouwelijke Vrijwilligers, en waarvoor de lokaliteiten der wijk
centra ter beschikking worden gesteld. De uitvoering overigens 
is hoofdzakelijk in handen van de U. V. V. 

Het gaat er hier om, aan mensen die hun ouden dag in een
zaamheid doorbrengen en die zich door het gebrek aan contact met 
anderen buiten de samenleving geplaatst gevoelen, wat gezellig
heid in onderling verkeer te brengen. 

Van het jeugdwerk mag ook hier met name worden genoemd de 
aanwijzing van de Haagse kinderen, die geplaatst konden worden 
in de driemaandelijkse kampen van de afdeling Vorming buiten 
Schoolverband van het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

Grote activiteit werd ook betoond inzake de demobilisanten, aan-
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gezien de sectie Sociale zorg van het plaatselijke Demobilisatie
comité aan het Rode Kruis en het personeel van de wijkcentra ver
zocht de gezinnen van repatriërenden vóór de aankomst reeds te 
bezoeken, opdat eventuele moeilijkheden tijdig te juister plaatse 
- d. i. via het Comité bij de betreffende instanties - bekend zou
den zijn. Deze bezoeken worden herhaald nadat de demobilisant 
is thuisgekomen, opdat men kan constateren of en in hoeverre de 
aánpassing in de burgermaatschappij een vlot verloop heeft. 

Reeds dadelijk bij den aanvang van het werk kwam er uit vele 
gezinnen een zo groot aantal verzoeken om verstrekking van kle
ding binnen, dat -de veronderstelling gewettigd was, dat de oor
\zaak behalve in de textielschaarste, . zoals deze zich overal deed 
gevoelen, te zoeken was in onvoldoende inzicht en vaardigheid van 
de betrokken huisvrouwen. Bleek bij huisbezoek dat dit inderdaad 
het geval was, dan poogde men een der huisgenoten, liefst de 
moeder zelf, te bewegen naar een der cursussen te gaan, waar b.v. 
onder goede leiding van vrijwillige krachten uit allerlei incourante 
reliefgoederen passende kleding werd vervaardigd. En uit zo'n 
contact groeide geleidelijk de drang naar voorlichting ook op 
andere gebieden. 

ijij de nazorg ten opzichte van gezinnen die daaraan behoefte 
hebben, wordt in de eerste plaats gestreefd naar een oomiddeling 
tussen deze gezinnen enerzij ds, en maatschappelijke werksters van 
kerkelijke en particuliere instellingen, alsmede eventuële vrijwil
lige krachten andererzijds. Een soort vrij patronaat uitgeoefend 
door mensen van gelijke geestesrichting wordt gaarne toegepast, 
omdat de betrokken gezinnen van zo iemand de meeste geestelijke 
en morele steun kunnen verwachten. 

Het bestuur van de stichting Sociale Wijkcentra te Den Haag 
acht de proef alleszins geslaagd. 

In het verslag van de werkzaamheden over de periode van 15 Mei 
1945 tot 31 December 1948 (een later verslag is er momenteel nog 
niet) waaruit hier het nodige geput is, lezen we aan het slot, dat 
in de verschillende wijken met succes aangestuurd wordt op een 
daadwerkelijk beoefenen van het gemeenschapsleven. "Een appèl 
op het verantwoordelijkheidsgevoel van individu en gemeenschap 
bracht soms verrassende resultaten. . . Indien ook in de toekomst 
op de belangstelling en medewerking van de vele instellingen en 
particulieren mag worden gerekend, kunnen de sociale wijkcentra 
verder dienstbaar worden gemaakt áan de oefening van de ge
meenschapszin der bevolking, een sociale taak bij uitnemendheid." 
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Rotteroom. 
Rotterdam neemt, waar het de realisering van de wijkgedachte 

betreft, in zoverre reeds een eigen plaats in, dat we hierbij niet 
kunnen volstaan met het schetsen van één bepaalde lijn, omdat 
de verwezenlijking zich niet daartoe heeft bepaald. 

Daar is in de eerste plaats de Rotterdamse Gemeenschap, eind 
Sept. 1944 in het leven geroepen, dus nog in den tijd dat de druk 
der bezetting als een loden last ondergaan werd. De oprichters 
gingen uit van de gedachte, dat de mens in de grote stad verloren 
gaat, terwijl de grote stad één organisch geheel behoort te zijn, 
een levensverband waarin het gemeenschapsleven een eigen vorm 
zal moeten hebben. Wil de moderne grotestadsmens niet geheel tot 
massa-mens verworden en cultureel en sociaal verarmen, dan 
heeft hij dat levensverband zeer nodig. 

Hoewel het aankweken van burgerzin en liefde voor de stad als 
geheel mede een der doelstellingen van de Rotterdamse Gemeen
schap is, ziet zij het zwaartepunt van haar werk toch liggen in de 
wijken. Vandaar dat een hechte wijkorganisatie haar van meet af 
aan voor ogen heeft gestaan. 

Ten einde hiertoe te geraken deelde zij de stad in een IS-tal 
wijken in, waarvan de grenzen niet willekeurig werden gekozen, 
maarzó, dat de reeds bestaande samenhangen (b.v. Kralingen, 
Charlois; welke namen bij den Rotterdammer onmiddellijk associa
ties wekken van twee wijken met een sterk eigen, zeer uiteenlopend' 
karakter) tot hun recht komen. 

Dan wordt nagegaan welke eisen het sociale en culturele leven 
aan de wijk stellen mag, op welke wijze de wijk weer in buurten 

. geleed is, welke "noden" (niet alleen materiële) er in de wijk 
zijn, en wat er gedaan kan worden om de wijk- en buurtbewoners 
actief in het sociale en culturele leven te betrekken. En dit alles 
rekening houdende met de bestaande verenigingen, en wel zo dat 
samenwerking wordt beoogd, waarbij die verenigingen hun zelf
standigheid volkomen bewaren. 

Aanvankelijk - in het enthousiasme voor eenheid, dat in de be
zettingsjaren zo bloeide - meende de Rotterdamse Gemeenschap , 
te moeten werken op deze manier, dat een aantal "will~keurige" 
personen van uiteenlopende levens- en wereldbeschouwing uit ver
schillende lagen van de maatschappij werden samengebracht. Men 
heeft deze methode weer laten schieten, toen bleek dat het werk 
tot onvruchtbaarheid gedoemd was, .als niet de op bepaalde ter
reinen werkende organisaties haar medewerking zouden geven. Er 
zijn toen een Sociale en een Culturele Raad in het leven geroepen, 
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in welke raden vertegenwoordigers van de naaI' onderscheiden ge
zindheid op verschillend gebied werkzame organisaties zitting 
hebben, zowel van particuliere zij de als van die der Overheid. 
Beide raden vaardigen hun vertegenwoordigers af naar het hoofd
bestuur en naar de wijkbesturen. 

De Sociale Raad heeft secties voor wijkverpleging, kinderbe
scherming, voor huiszorg, voor sociale hygiëne enz. De raad legt 
zijn plannen voor aan het hoofdbestuur, dat die plannen, zo zij 
aanvaard worden, door middel van de wijkbesturen ten uitvoer 
brengt. 

Men stelt zich voor, dat elke wijk op den duur kan beschikken 
over een door de leden zelf gekozen wijkb:e8tuur, dat terzij de kan 
worden gestaan door een culturelen en socialen raad. En daarbij 
hoopt men te zijner tijd wijkgebouwen te kunnen hebben waar elke 
wijkbewoner terecht kan voor vragen en voor hulp op het gebied 
van huishoudelijke voorlichting, zuigelingen- en kinderzorg enz. 

Men ziet, de opzet verraadt geheel hoe in de Rotterdamse Ge
meenschap warme voorstanders van de wijkgedachte in modern 
gewaad aan het roer staan. 

Het moet in zekeren zin wel een teleurstelling zijn geweest, dat 
deze plannen, die over het algemeen nog slechts in een begin
stadium van verwezenlijking verkeren, min of meer doorkruist 
zijn door de instelling van officiële, door het gemeentebestuur be
noemde wijkraden. 

Dit laatste zal mede geschied zijn, omdat de stad is uitgebreid 
door de annexatie van een betrekkelijk ~oot aantal kleine ge
meenten. De gemeenteraadsleden kunnen zich moeilijk persoonlijk 
pp de hoogte stellen van hetgeen nuttig is te weten voor een goed 
bestier. Men zocht een weg om aan de voorbereiding van gemeente
lijke aangelegenheden, de belangen van bepaalde gebiedsdelen 
rakende, te doen deelnemen door organen van die delen. 

Zo is er in den loop van 1947 een Verordening op de Wijkraden 
dier stad vastgesteld, en daarna zijn successievelijk deze raden 
in het leven geroepen. 

De leden worden benoemd door b. en w. voor een tijdsduur, 
gelijk aan die waarvoor de leden van den gemeenteraad zitting heb
,ben. En ook het aantal wordt. bepaald naar de eisen, die de ge
meentewet voor gemeenteraden stelt 1). Bij de benoeming komt 
krachtens de verordening zoveel mogelijk de kerkelijke, politieke 

1) Alleen Hoek van Holland heeft er twee extra. Dit in verband met de 
behartiging van de belangen van dit gebied als recreatie-oord. 
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en maatschappelijke schakering van de bevolking van het gebieds
deel tot uitdrukking. (Er zijn intussen geen communisten be
noemd.) 

De bevoegdheid van de wijkraden is louter een adviserende. Maar 
daarmee is de betekenis toch niet voldoende weergegeven. De com
missie ad hoc reeds noemde deze taak van secundair belang. De 
wijkraden zijn er in de eerste plaats om den bewoners de gelegen
heid te bieden zich zelfstandig te beraden over de belangen van het 
betrokken stadsdeel, met eigen wensen en suggesties te komen, 
eigen initiatief en activiteit tot ontplooiing te brengen. 

Dit komt niet zo heel duide1ijk in de verordening tot uiting. Men 
sprak van een eerste en bescheiden stap op een voor het gemeente
bestuur nieuwen weg. 

In de discussies bleek, dat er aan tweeërlei Qntwikkelingsmoge
lijkheid wordt gedacht, n.l. fJaakuitb'neiding enerzijds en verkrij
ging van een zekere zelfstandigheid andererzijds. 

Bij die taakuitbreiding werd dan gedacht aan tal van taken 
die niet of nog niet in aanmerking komen voor volledige publiek
rechtelijke regelingen. Ook werd geopperd, dat de wijkraden in 
de toekomst leiding zouden kunnen geven aan het tot ontplooiing 
brengen van de volkscultuur en gedacht aan belangrijke ver
sterking van de sociale en culturele belangen. Gelijk men ziet komt 
men dan al aardig op het terrein van de taak die door de Rotter
damse Gemeenschap aan de van onderen af opgebouwde wijkbe
sturen is toebedacht! 

Wat die zelfstandigheid betreft nog het volgende. Op het ogen
blik bezitten de wijkraden niet het minste uitvoerend gezag. Geld 
mogen zij niet uitgeven. Wanneer er b.v. een advertentie geplaatst 
moet worden om gegadigden op te roepen voor de functie van 
secretaris (die een vergoeding van f 100.- 's jaars geniet), dan 
moet dit aan den wethouder worden gevraagd. En verordenende 
bevoegdheid, een zekere autonomie, waarop gedoeld is, blijft onder 
de tegenwoordige gemeentewet een onmogelijkheid. Wil men dus 
de wijkraden - en uit dien hoek gaan er wel stemmen op in dezen 
geest - meer de vrije hand geven, dan zal eerst de gemeentewet 
dienen te worden gewijzigd. En bij zo'n wijziging zal heel het 
vraagstuk der gemeentelijke indeling wel onder de loupe moeten 
komen. 

Een enkel woord nog over de practijk. 
Verschillende wijkraden hebben spreekuren ingesteld, waar om 

de beurt een der leden zitting houdt. Men moet natuurlijk oppassen 
dat dit niet ontaardt in een klachtenbureau voor persoonlijke grie-
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ven. Overigens komen langs dezen weg niet te versmaden contacten 
tot stand, en alleszins redelijke verzoeken komen binnen, welke 
men nooit regelrecht aan het gemeentebestuur zou hebben voorge
legd, en die toch de moeite waard zijn om te overwegen. B.v. de 
al of niet herplaatsing van een vetloren gegane ronde bank om 
een ouden boom, die door vele oudjes zo wordt gemist. 

Daarnaast natuurlijk de belangrijker zaken b.V. van verlichting 
en verkeer. Zo is in Kralingen door het Polderbestuur Prins 
Alexander de vraag aanhangig gemaakt, of de Wijkraad niet wil 
verzoeken of de weg waarvan het onderhoud geheel ten laste van 
de ingelanden is, door de gemeente kan worden overgenomen. Die 
Kralingse weg kost echter tienduizenden. Nu onderzoekt- de wijk
raad, of Rijk, gemeente en polderbestuur samen wellicht iets kun
nen doen. 

Onlangs werden de Rotterdamse wijkraden door het gemeente
bestuur ingeschakeld toen er pleeggezinnen voor 192 gezinnen 
moesten worden gezocht. Verschillende wijkraden hebben daarbij 
gebruik gemaakt van hun bevoegdheid commissies te benoemen 
en aàh zo'n ~mmissie opgedragen, contact te zoeken met de ver
enigingen die in deze richting georiënteerd zijn. Dit zou op zichzelf 
net iets zijn geweest voor den Socialen Raad van de Rotterdamse 
Gemeenschap! 

Gaandeweg begint er iets van de doelstelling, de burgerij via 
de wijkraden nauwer bij het bestuur te betrekken, terecht te 
komen. Langzamerhand wordt de weg naar deze organen gevon
den, hetgeen het leven in de wijken ten goede komt. De wijkraden 
beginnen thans ook onderling contact op te nemen om ervaringen 
uit- te wisselen en daarmee hun voordeel te doen. Maar alles staat 
nog in heel 'kleine kinderschoentjes. 

Propagandisten van de wijkgedachte als de bekende heer W. F. 
GEYL ec. drs. stellen zich liever W"ijkbesturen voor die niet het 
cachet van overheidsorgaan dragen. Ik geef hiertoe enkele aan
halingen uit het Tijdschrift Bestuurswetenschappen van Septem
ber 1947, waar genoemde deskundige schrijft: 

"Hoe belangrijk ook dit Rotterdams initiatief is, het valt te be
twijfelen of deze raden werkelijk de publieke ,belangstelling voor 
de gemeenschapszaken zullen aanwakkeren. Zolang zij benoemd 
worden, wortelen zij niet werkelijk in de wijk; al worden bij de 
benoeming voorzitters van bestaande verenigingen uitgezocht, dan 
zullen nog de wijkbewoners niet het ,gevoel hebben, dat het hun 
"eigen" raad is, en andere voorzitters zullen zich gepasseerd voelen. 

Hier is weer de gedachte op de voorgrond getreden, dàt deze 

t 
r ' 
t " 
l ' 
t 

.[ 
f 
1 
t 

l 



!ti iORIËNTERING INzAKE DE WIJKGEDACHTE 131 

!fi wij'kraden een overheidsfunctie te vervullen hebben. Ik vrees, dat 
(e zij slechts een flauw afgietsel van de gemeenteraad zullen blijken 
~ en evenmin de openbare belangstelling zullen genieten als deze. 
le Toch is het verheugend, dat het Rotterdamse gemeentebestuur 
n heeft ingezien, dat de belangstelling voor de gemeenschapszaak via 

de wijken is aan te wakkeren en ik acht het ook zeker de taak 
g van gemeentebesturen om het tot stand komen van wijkraden te 
lS bevorderen. 
il Het zou echter m. i. meer nut hebben gehad, indien deze wijk-
n raden een duidelijk vOO'1'lopige adviserende taak gegeven was, tot-
:e dat door de wijkbewoners zelf raden gekozen waren, en dat als 
(- hoofdtaak deze voorlopige raden het tot stand komen van deze 
l- autochthone raden op zich hadden moeten nemen. Want of deze 

raden nu wel of niet een publiekrechtelijke functie zullen hebben, 
!- het lijdt geen twijfel, dat zij een belangrijke schakel tussen over-
n h~id en burgerij zullen kunnen vormen." 
ti GEYL acht het beter, dat de wijkraden en gemeenschappen geheel 
n buiten de overheidssfeer blijven, al ziet hij er geen enkel bezwaar 
'- in dat de Overheid in deze organen vertegenwoordigd is. "Blijken 
f zij levensvatbaar dan zullen zij ook zonder officiële bevoegdheid 
e waarde hebben en door hun grotere vrijheid een belangrijke bij

drage kunnen leveren tot herleving van een actieve burgerzin. 
!:l. Erkenning door de Overheid b.v. door hun het beheer over sub-
e sidies te gev~n of een rol te laten spelen zoals de (nu door de 

Overheid benoemde) prijzencommissies is voldoende. De verant-
1 woordelijkheid blijft dan geheel op de burgers rusten en de Over-
1 heid kan haar vertrouwen zo nodig onthouden, waardoor de bur-
t gers hun verantwoordelijkheid blijven voelen." 

In ieder geval staat men in Rotterdam voor de moeilijke opdracht 
een modus te vinden, waarin het wijkwerk, zoals de Rotterdamse 

t gemeenschap dat voor ogen heeft, zich kan ontwikkelen zó, dat 
de arbeid der wijkraden er op gelukkige wijze door wordt aange
vuld~ 

Aan beide zijden staat men nog zonder ervaring bij een betrek
kelijk pril begin. Of en zo ja, hoe er ren eventuele eenheid te vin
den zal zijn, vormt thans een onderwerp van bezinning en be
spreking. 

* * * 
Met de uitstapjes naar genoemde steden moge worden volstaan, 

ook al zouden terecht nog andere steden, zoals b.v. Zaandam, hét 
programma hebben kunnen aanvullen. Beperking is nu eenmaal 
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noodzakelijk. En naar mijn ·mening zijn we thaIis wel voldoende 
georiënteerd om een poging te doen, eigen houding ten opzichte 
van ons onderwerp te bepalen. 

In onzen kring is nagenoeg nog niet opzettelijk aan de moderne 
conceptie van de wijkgedachte aandacht geschonken, al werd ter
loops een enkele maal een zeer gereserveerde klank vernomen 2). 

Nu is de manier, waarop een en ander wordt voorgedragen, soms 
wel geschikt om mensen van onzen geestelijken inslag een weinig 
huiverig te maken. Wanneer we een geschriftje in handen krijgen 
met een titel als Alter total war can come total living 3

), dan 
is zulk een aanduiding net geschikt om ons het tegendeel van 
enthousiast te maken. 

En ook de voorstelling van de organische structuur der gelede 
samenleving werpt vragen op, b.v. of dan nog wel voldoende inge
zien wordt dat de structuur van het gezin in wezen een geheel 
andere is dan die van wijk of stad, al begrijpen we ook de goede 
bedoeling als men zegt, dat het brede verband een grote familie
gemeenschap moet zijn. 

Dan, de formulering van het uiteindelijk doel is vaak zó huma
nistisch gesteld, dat wij de neiging hebben ons te distanciëren. 
Ik geef daar nog even een voorbeeld van: "De plaatselijke ge
meenschap", zo schrijft IN 'T VELD, "kan niet meer zijn dan een 
leerschool voor burgerzin. Het einddoel moet' zijn zijn besef van 
verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde en de bereidheid aan 
de vorming van haar lot mede te werken, zoals de bekende paeda
goog Fritz Künkel het uitdrukte." Kijk, zo kunnen wij de zaken 
nu eenmaal nooit stellen. 

Maar met deze signalering van onaanvaardbaar uitgangspunt 
en niet gedeelde toekomstverwachting is de zaak niet afgedaan. De 
wijkgedachte zelf, het bieden van een overzichtelijk milieu, is 
daarom nog niet verwerpelijk. 

Niet minder duidelijk blijkt dit uit uitgangspunt en doelstelling 
van het straks genoemde werk De stad der toekomst - (te toekomst 
der stad. Welbewust sprak ik van een waardevolle constructieve 
studie. Maar deze waardering houdt geenszins in, dat uitgangs
punt en toekomstverwachting door ons worden gedeeld. Immers, 

2) Zo Mr K. GROEN in den Bundel Opstellen aangeboden aan Anema en 
Diepenhorst, Amsterdam 1949, 'blzz. 78 en 79. 

3) Na een totalen oorlog kan een totale levensvorm komen. 
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hoewel de schrijvers hun arbeid aanvingen in een tijd die welhaast 
ieder de ogen moest openen voor het feit dat de mens van nature 
geneigd is tot alle kwaad, baseren zij hun toekomstverwachting 
op de gedachte, dat, als de levensvoorwaarden maar beter worden, 
de mensen van zelf wel het goede zullen gaan doen. Men meent 
dat de nieuwe ideeën een wereld zullen voorbereiden en tot ont
wikkeling brengen, waarin zuivere sociale verhoudingen, welvaart 
en veredelde cultuur den mens levensblijheid zullen verzekeren. 
We zouden onze critiek op den geest waaruit het boek gesproten 
is, kunnen weergeven in de woorden waarmee het program van 
actie onzer Partij in 1946 zich stelde tegenover socialisatie, nl. 
"Ze houdt geen rekening met het feit der zonde; acht den natuur:
lijken mensch tot alle goed werk geschikt en bekwaam, mits zijn 
ontwikkeling en de omstandigheden hem daarbij maar niet in den 
weg staan; men meent het egoïsme te kunnen uitdrijven zonder 
aanvaarding van het Evangelie van Jezus Christus, en moet daar
om uitloopen op een geweldig fiasco ... " 

In eigen kracht zal de mens het leven wel goed kunnen maken. 
Dat dit in wezen onmogelijk is zonder positivering van door GOD 

gegeven beginselen voor de menselijke samenleving wordt niet 
ingezien. Zo is er in de bewogenheid met het lot van den mede
mens, in het zoeken naar een opheffing uit den nood, toch onmis
kenbaar dezelfde hoogmoed aanwezig die den neergang van het 
mensengeslacht heeft ingeluid . 

Wij geloven, wij wéten, dat de beste levensvoorwaarden in 
materiëlen zin (hier genomen in de veelzijdigheid daarvan, zoals 
de wij'kgedachte deze propageert) op zichzelf nog geen enkelen 
w~arborg bieden, dat de samenleving dan ook goed zal worden. 
Im:nrers, uit het 1wtrt zijn de uitgangen des levens, en waar het 
h~ niet vernieuwd wordt, daar is de diepste oorzaak van alle 
menselijke ellende en nood blijven bestaan. Dan zal het ogenblik 
niet kunnen uitblijven waarop openbaar wordt, dat het schoonste 
bouwsel op zandgrond werd gegrondvest. 

Onze principiële visie is alzo een geheel andere. Maar daarmee 
is nog niet gezegd, dat medewerking aan de verwezenlijking van 
de wijkgedachtevoor ons niet mogelijk is. Gelukkig niet. Er komen 
in ons land veel dingen tot stand uit een samenwerking, die moge
lijk is, ook al zijn uitgangspunt en uiteindelijke doelstelling zeer 
ongelijksoortig. 

Het is wellicht nuttig op een en ander nog nader in te gaan. 
Wijkvorming is nuttig. We wisten het allang. Onoverzichtelijk

heid, ordeloosheid, gebrek aan binding schaadt elke gemeenschaps-



134 DR F. T. DIEMER--LINDEBOOM 

activiteit. Ligt hier b.v. niet een belangrijke factor waardoor de 
kerken van de grote steden zo'n groot aantal bijlopers tellen, leden 
wier kinderen zich ternauwernood meer zullen rekenen tot de 
gemeenschap der gelovigen? Werd daarom niet in onze kerken 
reeds vele jaren geleden door nu wijlen Ds C. LINDEBOOM het pleit 
gevoerd voor kerksplitsing, parochievorming? En is daarom niet 
in de nieuwe kerkorde der Ned. Hervormde Kerk het principe 
der wijkgemeenten neergelegd? 

Werkzaamheden op tal van gebieden vragen om een zekere 
nauwe locale begrenzing, odk al omspant de arbeid als geheel het 
ganse land. Daarom hebben wij - ik blijf maar weer even in 
eigen kring - niet voldoende aan een slechts landelijk georgani
seerde partij van antirevolutionairen, zelfs niet aan een uit kies
kringen opgebouwde partij, maar aan een die gevormd wordt uit 
kiesverenigingen. En in grote steden zijn vele van die kiesver
enigingen nodig, anders komt er van het werk niets terecht. 

Met het werk van de Kruisverenigingen en onze eigen wijkver
pleging (het woord zegt het al reeds) is het niet anders. Allerlei 
takken van socialen arbeid, christelijk georganiseerd of niet, kun
nen het zonder wijkafgrenzingen niet stellen. 

. . Wanneer er nu in den stedebouw naar gestreefd wordt, binnen 
het grote stadsverband overzichtelijke woongemeenschappen te 
stichten met de nodige voorzieningen voor de ontplooiing van aller
lei vormen van gemeenschapsleven, dan zullen al die verbanden, 
die nu reeds wijksgewijze werken, hier zekere natuurlijke grenzen 
daarvoor aantreffen. Organisaties die van verschillende levens
overtuiging uit eenzelfden tak van arbeid beoefenen, zullen ge_ 
makkelijk een zeker onderling contact kunnen verkrijgen, waar 
dit nuttig is voor de practijk. 'En organisaties die op verschillend 
terrein werken, zullen in de wijkbesturen wellicht (hoe zal de 
ontwikkeling gaan?) elkander vinden om bovendien gezamenlijk 
de belangen van de kleine gemeenschap te behartigen. 

Wijkvorming, zij moge stedebouwkundig van opzet zijn, ligt in 
de sociale sfeer. Maar een goede sociale sfeer is onontbeerlijke 
voorwaarde voor hoger geestelijke ontplooiing in gemeenschap. 
Aan de verwezenlijking van de wijkgedachte behoren wij ons 
niet te onttrekken. Integendeel" het is er mee als met het toe
bereiden van den bodem tot het ontvangen van zaad. Welk zaad, 
dat hangt mede van ons af. 

"Herleving van de oude dorpsgemeenschap", een leuze die we 
in dit verband ook zo vaak horen, is natuurlijk niet mogelijk. Het 

. oude beeld van stad of dorp als min of meer besloten 2'emeen-
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schappen, waarbinnen zich het leven van den mens naar al zijn 
facetten afspeelde, krijgen we heus niet terug. Dit beeld is in
middels geen ogenblik los te maken van den stand in ontwikke
ling van maatschappelijk en economisch leven uit dien vroegeren 
tijd. 

Het proces van differentiëring, waarbij steeds nieuwe, bijzon
dere vormen van levensuiting in steeds verder gaande specialise
ring tot stand komen, heeft sedertdien onnoemelijk veel veranderd. 
En dat proces is nog in vollen gang, het tempo lijkt wel al meer 
te versnellen. De onoverzichtelijkheid van het leven is daardoor 
zeer toegenomen. 

Maar tegelijkertijd opendell zich mogelijkheden om buiten de 
nauwe grenzen te treden, en ook deze breiden zich nog steeds uit. 
Voor iemand die de kansen, hier geboden, gaarne aangrijpt, moet 
het denkbeeld van wijkvorming in modernen zin op het eerste 
horen dan ook niet direct aantrekkelijk zijn. En toch wordt dat 
anders, zodra men niet meer zichzelf als maatstaf neemt. Onder 
degenen die zich in de brede kringen van sociaal, economisch, 
politiek en cultureel leven bewegen, zijn er weinigen, die voor 
zich persoonlijk een levensverrijking door de verwezenlijking van 
de wijkgedachte, kunnen en behoeven te verwachten. Het is dan 
ook beslist noodzakelijk voor deze mensen, afstand te nemen van 
zichzelf. Want eigen ontplooiing als maatstaf nemend, zou men 
hier een vereniging zien opdagen, in plaats van de verruiming 
van horizon, die een geanimeerd wijkleven kan brengen aan vele 
anderen. 

Men lette eens hierop: ondanks het feit dat we een enorm 
aantal organisaties hebben, is het aantal mensen, dat zich op een 
of andere wijze aan verenigingsleven geeft, betrekkelijk gering. 
Ieder die zelf nogal breed geïnteresseerd is, heeft opgemerkt, dat 
hij op vergaderingen van verenigingen met onderscheiden doel
stelling, voor een goed deel steeds weer dezelfde gezichten ziet. 
Dit verschijnsel is allerminst tot onze kringen beper~. 

Wanneer b.v. een stad als Zaandam 250 verenigingen telt met 
tezamen 25.000 leden op een aantal van 40.000 inwoners, betekent 
dit niet, dat Zaandam slechts 15.000 mensen telt die zich nérgens 
mee bémoeien. 

Neen, het is altijd een betrekkelijk dunne laag van de bevolking 
die actief staat ten opzichte van een of meer schakeringen van 
gemeenschapsleven. Zo angstig veel mensen kenmerken zich door 
een passieve houding. Zij laten zich leven. De massamens, die van 
werkelij'k gemeenschapsleven niet meer weet, voor wie verant-
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woordelijkheid een onbekend begrip is, voor wie religie op zijn 
hoogst nog een klank is, vormt een type dat veel talrijker vertegen. 
woordigd is, dan wij ons meestal willen bekennen. 

Niemand van ons zal zeggen: "Ben ik mijns broeders hoeder". 
We doen toch ons best in kerkewerk, evangelisatie en sociale 
arbeid? Zeker, maar een feit blijft, en het is een ernstig feit, dat 
vrijwel elk aanknopingspunt om zulke mensen te bereiken ont
breekt. 'En het behoeft nauwelijks betoog, dat voor velen uit deze 
groepen de verleiding groot is zich te storten in een massabe
weging, die zegt een gelu'kkige aarde te stichten. 

Wij staan in de wereld, en we hebben zeer bewust daarin te 
staan. Er moet iets gedaan worden buiten de rechtstreeks he
warende taak. Daarbij mogen we volstrekt de uitwendige dingen 
niet verwaarlozen. De mens die geen bindingen kent, heeft een 
hartverscheurend eenzaam en leeg bestaan. En om bindingen te 
scheppen zijn aanknopingspunten nodig. Een wijkgebouw kan 
wonderen doen. Daar waar men een vrij aangenaam centrum, een 
wijkgebouwtje -of iets dergelijks heeft, wordt veel eerder iets be
reikt, dan wanneer er niets van dien aard aanwezig is. Dit is 
natuurlijk een oude waarheid waarmee b.v. in het kerkewerk al 
lang rekening wordt gehouden. De situatie is bij allerlei ver
enigingsarbeid echter vaak zó, dat, hoewel het werk er bij winnen 
. zou als men de beschikking had over een lokaliteit, al was het 
maar enkele uren per week, men zoiets niet kan opzetten. 

Wanneer er nu een streven openbaar wordt, de atomisering van 
het leven,' het als los zand aan elkaar hangen van de bevolking _ 
wat door allerlei factoren, gelijk bekend is, in de grote steden het 
sterkst tot uiting komt, hoewel de symptomen zich in kleinere 
steden en ook in dorpen gaan openbaren - tegen te gaan, dan 
moeten wij niet nalaten ons daarbij te scharen. Dat kan, ook al 
is het kweken van burgerzin naar onze opvatting niet het voor
naamste, omdat wij de eeuwigheidswaarde van den mens erkennen. 
Dat laatste immers brengt niet mee, dat het eerste moet worden 
verwaarloosd. Integendeel. Maar ofschoon wij de beste Bron heb
ben om uit te putten ter ontplooiing van gemeenschapsbesef, ont
breekt ons niet zelden het inzicht in de solidariteit van schuld 
ten opzichte van de manco's in de samenleving. 

Waar de mogelijkheid zich voordoet gezamenlijk met anderen 
iets te bereiken, wat aan individu en gemeenschap ten goede komt, 
mogen wij geen verstek laten gaan, ook al gaan onze doeleinden 
velider. 

Ik geloof dat wij bij de moderne conceptie van de wijkgedachte 
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in principe zo'n mogelijkheid hebben. Te meer als het hierbij gaat 
om een stimulering van particuliere - persoonlijke en organisa
torische - werkzaamheid. Een zeker tegenwicht dus tegen be
moeienis eenzij dig van bovenaf. 

Ik vraag me ernstig af, of we hier wellicht niet te maken hebben 
met een figuur, die vroeger of later een noodzakelijkheid zal blijken 
om de ingewikkeldheid van het moderne maatschappij leven enigs
zins overzichtelijk te maken en de velerlei vormen van arbeid 
meer efficiënt. 

De steeds maar vooI'tschrij dende differentiëring en speciali
sering in het leven, mede in verenigingen en haar doelstellingen, 
mag niet tegen worden gehouden. Dat zou betekenen een stuiten 
van een natuurlijke ontwikkeling. Alle nivellering is uit den boze, 
betekent verarming. Maar de differ.entiëring moet gepaard gaan 
met integrering. Anders gezegd, een zekere saambundeling, een 
leggen van - om een modewoord te gebruiken - federatieve con
tacten naar allerlei zijden, is onontbeerlijk. En de realisering van 
de wijkgedachte, gelijk deze zich aandient, bedoelt eigen geestes
merk en vrij heid van handelen onaangetast te laten. 

Het zal echter een grote kunst zij n, met behnud hiervan de 
vormen van samenwerking in de practijk te vinden. Om te be
ginnen zal elke organisatie in de wijk die in de leiding van het 
wijkbestuur vertegenwoordigd wordt,.daarvoor mensen moeten op
leveren die die kunst verstaan. Onze verschillende volksgroepen 
zullen daartoe nog wel een en ander moeten leren. 

Zij die leven vanuit een religieuze overtuiging, zoals wij, dienen 
in te zien, dat dit niet noodzakelijk met zich brengt een zich schuil 
houden in een ivoren toren. Anderen, wier overtuiging ruimte 
laat, waar de christen zich gebonden weet aan een gebod hoger 
dan van menselijke iorde, moeten zoveel respect daarvoor weten 
op te brengen, dat daarmee rekening wordt gehouden. Aan beide 
zij den ontbreekt nog wel eens wat, en dat maakt samenwerken 
vaak moeilijk, ook daar waar deze wat de materie betreft, moge
lijk, ja, geboden is. 

Wijkvorming zal pas goed aan het doel beantwoorden, wanneer 
op den duur kerkelijke 4), sociale, medische, culturele, administra
tieve en politieke organisaties dezelfde wijkgrenzen hebben en be
reid zijn mede te werken om de wijken te maken tot krachtige 
kernen in onze moderne samenleving. Dit zal de intensiteit van 
de veelzijdige activiteiten, ook van de christelijke, ten goede komen. 

4) In de nieuwe kerkorde der Ned. Hervormde Kerk is het principe der 
wijkgemeenten neergelegd. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

RECTIFICATIE 

Boven het advies op de blzz. 97-112 had moeten staan: Het federa
lisme in strijd met Art. XVIII van het program van beginselen? 

VRAAG: 

Ter gelegenheid van de behandeling van een bestuursvoorstel tot 
vaststelling van een nieuw reglement voor onze kiesvereniging werd er 
op aangedrongen als grondslag niet te kiezen het program van begin
selen der Antirevolutionaire partij, maar Schrift en belijdenis. 

Wat zij hiervan naar uw mening te denken? 

ANTWOORD: 

De arft. 1 en 2 van de Statuten der Georganiseerde Antirevolutionaire 
Partij luiden als volgt (cursiveringen van mij) : 
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Op de constitueerende vergadering, te Utrecht den 3en April 1879 ge
houden, is tusschen de Antirevolutionaire kiesvereenigingen in den lande, 
op den grondslag van het in art. 9 opgenomen Program van Beginselen, 
een onderling verband tot stand gekomen en dit verband vastgelegd in 
een centraal college, dat den naam draagt van Centraal Comité van 
Antirevolutionaire Kiesvereenigingen. 

Het aldus opgekomen verband rust op de gemeenschappelijke erken
tenis van de staatkundige beginselen, die zijn neergelegd in het Program, 
dat te dien einde in bovengemelde constitueerende vergadering was aan
vaard; wijziging in welk Program alleen toelaatbaar is onder voorbehoud 
van de regelen in deze Statuten gesteld. 

Art. 13, voorzoveel hier van belang, luidt: 
Wanneer een kiesvereeniging in het verband wenscht opgenomen te 

worden, zendt zij haar reglement of statuten in bij het Bureau van het 
Centraal Comité. Bij de beoordeeling hiervan door het Moderamen wordt 
hoofdzakelijk acht geslagen op de volgende punten: 

a. of de kiesvereeniging zich gesteld heeft op den grondslag van het 
van kracht zijnde Progra·m van Beginselen van de Antirevolutionaire 
Partij; 

b. of zij in haar reglement of statuten verklaart zich te zullen onder
werpen aan de besluiten der Deputatenvergadering. 

Art. 17, leden 2 en 3, luidt: 
Acht het Centraal Comité, dat een kiesvereeniging, die het Program 

schond of de generale besluiten der Deputatenvergadering niet hielp 
uitvoeren, behoort te worden geroyeerd, zoo geschiedt deze royeering ten 
minste drie weken vóór den lsten Januari. 

Voor (lees: van) deze beslissing staat beroep open op de eerstvolgende 
Deputatenvergadering. 

Uit een en ander volgt, dat een kiesvereniging alleen dan bij het Cen
traal Comité en daarmede in het verband der .georganiseerde Antirevo
lutionaire Partij kan aangesloten zijn, wanneer zij ook zelve zich blijkens 
haar reglement heeft gesteld op den grondslag van het Program van 
beginselen der partij. 

Op die overigens zeer gebruikelijke wijze van uitdrukken "zich stellen 
op den grondslag van (een program van) beginselen" is kritiek mogelijk. 
Beginsel is datgene wat aan het begin ligtl). Wellicht zou men er onder 
kunnen verstaan: de in en door formulering geschiede ep geschiedende 
erkentenis van door GOD voor de schepping gestelde normen. Die erken-

1) Daarom is zowel het spreken van "eeuwige beginselen" als dat van "af
geleide beginselen" min juist. 

"Eeuwig" valt niet te combineren met "begin". Men spreke liever van 
"blijvende" of van "constante beginselen". 

(Overigens is deze terminologie strict genomen tautologisch: de woorden 
"blijvend" en "constant" voegen aan den inhoud van het begrip "beginsel" 
niets nieuws toe; een "beginsel" is reeds naar zijn aard "blijvend" en "con
stant".) 

En "afgeleide beginselen" zijn geen beginselen, maar, overigens wellicht 
zeel' belangrijke en geenszins onjuiste, gevolgtrekkingen uit beginselen. 



140 ADVIEZENRUBRIEK 

ten is beweegt veeleer al ons handelen 2) dan dat het er op rust; zij staat 
veeleer achter dat handelen dan dat zij er onder ligt. 

Maar al mag er dan enige kritiek mogelijk zijn op bovenbedoeld 
spraakgebruik, zoals dat ook wordt gevolgd in de statuten der partij 
en in het model-reglement voor kiesverenigingen, dat neemt niet weg, 
dat volkomen duidelijk is, wat er mede wordt bedoeld, nl. dat het op
treden zowel van de partij als van de bij ,paar aangesloten kiesvereni
gingen wordt bepaald door hetgeen in dat program van beginselen is 
geformuleerd. 

Wil men nu in plaats van "aanvaardt als grondslag het program van 
beginselen der Antirevolutionaire Partij" stellen: aanvaardt als grond
slag Schrift en belijdenis, dan zijn er enige vragen te stellen en op
merkingen te maken, waardoor duidelijk kan worden, dat en waarom 
laatstbedoelde formulering voor een staatkundige vereniging minder op 
haar plaats is. 

Allereerst: welke belijdenis bedoelt men? Aangenomen mag worden: 
die, welke is uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid van 1619. 

Dan: waarom spreekt men van "Schrift en belijdenis"? Kan de be
lijdenis aan de Schrift iets toevoegen? Het antwoord is uiteraard, dat 
men bedoelt: de Schrift, zoals deze naar de, aan die Schrift zelf ge
normeerde, Drie Formulieren bovenbedoeld moet worden verstaan,_ opge
vat en geloofd. Deze nadere bepaling wordt nodig geacht, omdat er nu 
eenmaal ook andere dan de gereformeerde opvattingen bestaan omtrent 
de Schrift en hetgeen zij inhoudt en als regel des geloofs stelt. 

De derde vraag wordt nu: is eenheid van staatkundige organisatie 
mogelijk en geoorloofd tussen personen, die overeenstemmen over het
geen naar Gods gebod hun politieke taak is en hun politiek optreden 
moet bepalen, maar van wie de een wel, de andere daarentegen niet aan
vaardt al hetgeen in bedoelde Drie Formulieren wordt beleden? 

Nu zal niemand onder ons ontkennen, dat verschillen met betrekking 
tot de leer van Schrift en belijdenis, ook al hebben zij niet rechtstreeks 
betrekking op nauw met het staatkundig leven ve:rband houdende stuk
ken, tot gevolg kunnen hebben, dat er ook verschil ontstaat over den 
grondslag met betrekking tot politieke aangelegenheden enlof over poli
tieke doelstellingen. 

Maar andererzijds is het - naar in heden en vérleden is gebleken -
zeer wel mogelijk, dat verschillen met betrekking tot de leer van Schrift 
en belijdenis niet van dien aard zijn of niet zodanige punten betreffen, 
dat zij, hetzij rechtstreeks hetzij indirect of op den duur, ook tot ver
schil omtrent de grondslagen voor het staatkundig optreden en omtrent 
staatkundige doelstellingen behoeven te leiden. Het verband met het 
bovenbedoelde verschil kan daarvoor te ver verwijderd zijn. 

Natuurlijk kan men de mogelijkheid van dit laatste gaan ontkennen, 
maar dan stelt men zich buiten de werkelijkheid. 

De vierde vraag: is gezamenlijke belijdenis van hetgeen in de Drie 
Formulieren is vervat genoegzame waarborg voor eenheid in politieke 
overtuiging? 

Over het antwoord op deze vraag behoeft men niet lang in twijfel 

2) "Denken" en "spreken" daaronder begrepen. 
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te verkeren. De bedoelde belijdenis geschriften doen wel belangrijke uit
spraken over hetgeen taak en plicht der Overheid is, en hetzelfde geldt 
ook voor de Schrift zelf, maar wie zou menen, dat er niet meer politieke 
beginselen zijn dan Schrift en belijdenis ons met zoveel woorden Ieren, 
heeft het bij het verkeerde eind. 

De wet GODS voor Zijn schepping, het volle, rijke mensenleven in al 
zijn ontplooiing daaronder begrepen, wordt niet alleen uit de Schriftuur 
gekend, maar ook uit de natuur, dat schone boek, in hetwelk alle schep
selen, grote en kleine, zijn gelijk als letteren. Daarbij betwist in onzen 
kring niemand, dat het boek der natuur alleen valt te lezen, wanneer men 
het naar GODS wil hanteert ("niet op zijn kop houdt") en het, zonder 
eigenwiIIigheid, leest bij het licht van GODS Woord ("dat Woord als bril 
gebruiken" - CALVIJN - en "zorgen, dat die bril niet'beslagen is"). 

Zo kan en zal dus een politiek program beginselen ~ormuleren, welke 
men niet in de belijdenis en met zoveel woorden evenmin in de Schrift 
vindt . 

Kwam het antwoord op de derde vraag hierop neer, dat de Drie 
Formulieren meer inhouden dan waarover voor gezamenlijk politiek op
treden op grondslag van Gods Woord overeenstemming moet bestaan, 
de beschouwing van de vierde vraag voert tot de slotsom, dat deze formu
lieren andererzijds ook minder bevatten dan datgene, waarover voor 
gezamenlijk politiek optreden op grondslag van Gods Woord overeen
stemming wordt verlangd. 

Dit behoeft ook niet te verwonderen, want de Drie Formulieren zijn 
niet opgesteld als credo van een politieke organisatie, maar als beu 
lij denis der kerk. 

En wie niet alle andere samenlevingsverbanden onder de voogdij der 
kerk wil brengen, zal moeten erkennen, dat het in die andere verbanden 
gaat om taken, welke niet die der kerk zijn, en dat derhalve de kerk ook 
noch de roeping noch de bevoegdheid heeft de "beginselen" voor het ver-
richten van die taken te formuleren. . 

Andererzijds is de schepping geen legpuzzle, maar een samenliangend 
geheel. De politieke beginselen, welke een partij formuleert, staan niet 
los naast de belijdenis der kerk, maar houden er verband mede. GODS 
wet is één, ook al verbijzondert zij zich naar de onderscheidene zijden 
der tijdelijke werkelijkheid. 

Daarom zal het partijlid hebben toe te zien, dat zijn partijprogram 
(van beginselen) niet alleen niet strijdt met, maar ook in overeenstem
ming is met de confessie, waarvan hij in en met zijn kerkelijke gemeen-
schap belijdenis doet. ' 

Hier moet nu nog één ding worden gezegd. Het a.r. program van 
beginselen is geformuleerd in den kring der gereformeerde gezindte. 
Zowel Hervormden als Afgescheidenen zijn er over gehoord. Het be
doelt uitdrukking te geven aan de reformatorische beginselen voor de 
staatkunde. De opstellers hebben er naar gestreefd, het niet alleen niet 
in strijd, maar ook in overeenstemming te doen zijn met hun reforma
torische, gereformeerde confessie. 

Dat die overeenstemming er ten volle is, wordt door sommigen betwist. 
Onderzocht wordt in hoeverre die kritiek juist is en op welke wijze er 
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aan tegemoet kan worden gekomen. Daarmede is de zgn. Programcom
missie bezig; deze maakt goede vorderingen met haar werkzaamheden. 

In afwachting van het resultaat daarvan handhaaft de partij uiter
aard haar program (dat overigens ook in andere opzichten te zijner tijd 
wel veranderingen zal hebben te ondergaan, ten einde de aansluiting op 
de inmiddels gewijzigde omstandigheden, welke thans te wensen over
laat, opnieuw tot stand te brengen). 

En van haar kiesverenigingen verlangt zij hetzelfde, met recht en 
reden, naar uit het bovenstaande blijkt. Wie een anderen grondslag zou 
aannemen loopt kans, meer èn minder te vragen dan voor het ge
zamenlijk voeren van antirevolutionaire, dat is: Sçhriftuurlijke politiek 
gevraagd mag en moet worden. G. 

De Kuyperstichting is dank verschuldigd aan: 
a. den heer M. K. POOL te 's Gravenhage, die aantoonde, dat het 

persverslag van de vergadering van het Centralen Convent van 10 Oc
tober 1933 een officieel verslag is geweest, 

b. den heer J. H. DIJKERS te SommeIsdijk, die haar een exemplaar 
van den beschrijvingsbrief voor de Deputatenvergadering van 10 Januari 
1934 afstond. Daarin zijn ook de door onderscheidene kiesverenigingen 
ingediende amendementen opgenomen. 

BOEKBESPREKING 

Het voorkomen en den inhoud van ambtsgebeden in 
Nederland, door Mr K. GROEN, Directeur der Dr A. 
Kuyperstichting. f 3.50. 

In dit keurig gestencilde boekwerk van bijna 140 pagina's, folio-for
maat, heeft Mr K. GROEN de door hem verzamelde gegevens over het 
ambtsgebed in de Nederlandse publieke colleges op geordende wijze mede
gedeeld, en waar nodig' verwerkt. 

Zijn streven was gericht op het tot stand brengen van een complete 
verzameling. Hij is daarin, dank zij zijn volharding, vrijwel geheel 
geslaagd. 

Het ambtsgebed in de publieke college's is een zaak, welke, terecht, 
steeds belangstelling heeft gehad. In het bijzonder in den kring der 
anti-revolutionairen. ' 

Het werk van JHR MR A. M. C. VAN ASCH VAN WIJCK Geschiedenis van 
het ambtsgebed in de Nederlanden van den tig"d der Hervorming tot aan 
den tegenwoordigen is verschenen in 1852. De 'uitgave van Mr GROEN 
is daarop, bijna een eeuw later, een zeer welkome en tevens noodzake
lijke aanvulling. 

Voor allen, die deelnemen aan de werkzaamheden van enig publiek 
college, en voor hen, die zich met betrekking tot het voorkomen van 
ambtsgebeden en den inhoud daarvan op de hoogte willen stellen, is zij 
een uitstekende gids. 

Dr J. SCHOUn::N. 
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Dr T. P. VAN DER KoOY, De zin van het Economische. 
I. J. H. Kok N.V., Kampen 1950. 

:l Hoe belangrijk de opriéhting der oeconomische faculteit aan de Vrije 
~ Universiteit voor ons is, werd sinds deze gebeurtenis talloze malen in 

het licht gesteld. Het oeconomisch leven dreigt hèt leven wel grotendeels 
te verslinden en, indien nog eens de veldheersblik van den oprichter der 

1 Vrije Universiteit over onzen tijd kon gaan, hij zou ons ongetwijfeld 
1 aan het verstand brengen, dat twee delen van het toenmalig belang 

der theologische faculteit op de oeconomische zouden zijn overgegaan. 
!: Doch dan zeker niet aIlereerst om ons te onderwijzen, hoe wij ons deel 

aan den wereldbuit mee zuIlen kunnen veroveren - de geest van onzen 
tijd ook onder wat zich christelijk of meer noemt - maar om te laten 
zien welke de bescheiden, d. i. toebedeelde, plaats is der oeconomische 
zijde van den mens en zijn samenleven. 

Enige opheldering daarover tracht ons Dr VAN DER Kooy te ver
schaffen in de rede, waarmede hij zijn in bovengenoemd verband zo 
gewichtig te achten positie aan de Vrije Universiteit heeft aanvaard. In 
deze rede heeft hij zich geen geringe taak gesteld. Wij kunnen gerust 
zeggen, dat tevoren nog niet op enigszins bevredigende wijze het ge
formuleerde probleem ten behoeve ener christelijke oeconomische vak
wetenschapsbeoefening is uitgewerkt. 

Dr VAN DER KOOY zegt (blz. 5), diepzinnige wijsgerige uitweidingen 
te willen vermij den, doch de niet van menselijke keuze afhankelijke 
structuur der wetenschapsbeoefening bindt hem onvermijdelijk aan 'wijs
gerige beschouwingen, hoezeer ze ook door vakoeconomen geleverd mo
gen zijn. Een woord van warme hulde mag niet achterblijven voor de 
door Dr VAN DER KOOY op het netelige terrein ondernomen poging en ' 
wij kunnen na kennisneming daarvan moeilijk zonder zeker enthousiasme 
de vruchten van zijn verderen arbeid tegemoet zien. 

De pragmatistische tijdgeest, ondersteund vanuit wetenschappelijken 
achtergrond in positivisme 'en historisme, laat de oeconomische vak
wetenschap liefst opgaan in een normloze studie van de beste kansen 
om het leven uit te buiten. Van christelijke zowel als van "humanisti
sche" zij de is meermalen getracht, daartegen een dam op te werpen, 
waartoe de theorieën van Max Weber een schijnbaar hulpmiddel boden. 
In het algemeen kwam men tot een scheiding tussen een soort metho
dische bewerking ener statistiek van het subjectief oeco;nomisch gebeu
ren in den ruimsten zin, welke men oeconomische theorie noemde, en een 
wetenschappelijke beschouwing omtrent de met het resultaat dezer be
werking te dienen doeleinden, waaraan de titel oeconomische politiek 
werd toegekend. Op het eerste gebied zouden slechts de logische, op het 
andere zouden ook de overige normen van toepassing zijn. En aangezien 
reeds sinds de voor-christelijke wijsbegeerte het logisch denken een aan 
elke critiek ontheven positie had ingenomen, werd dat eerste domein 
"neutraal" verklaard. Voor wie op oeconomisch terrein meer wilde rees 
nu de vraag, hoe deze twee gebieden tot elkander te brengen. 

Zowel ter inleiding als ter uitwerking zijner probleemsteIIing haalt 
Prof. VAN DER KOOY verschiIlende schrijvers aan en o.m. verwijst hij 
(blz. 12) naar de opinie van onzen betreurden Dr RIDDER, die een 
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eigen, rechtstreeks "op de transcendentie betrokken" oeconomische nor
mativiteit meende te bespeuren. Hiermee was ongetwijfeld de voor ons 
enig mogelijke weg gewezen, dien Dr RIDDER helaas niet meer heeft 
kunnen vervolgen. 

Het behoeft niet te verwonderen, dat van meetaf voor de uitwerking 
van de vragen der "oeconomische politiek" een ander, sinds de oudheid 
mede dominerend, motief werd opgegraven, nl. dat van de' doelmatigheid. 
Het wetenschaps ideaal had dit, ook in zijn oeconomische theorie, trach
ten uit te zuiveren, doch zowel de scholastiek als het meer tot zijn 
idealistische pool tenderend humanisme konden er niet zonder; immers 
hun "practische rede" vraagt ook haar rechten. 

Met de hier rijzende moeilijkheden bindt Prof. VAN DER KOOY den 
strijd aan en hij eist (blz. 14, 15) de speciale plaats op voor de oecono-_ 
mische norm als zodanig, welke de logica niet vermag te scheppen; een 
wet der vrijheid, die overtreden kan worden, zij het dat de mens tot 
zulke overtreding uit eigen belang normaliter schijnbaar slechts in even
redige mate komt als tot bewuste overtreding der logische normen. Prof. 
VAN DER KOOY formuleert de oeconomische norm en daarmee den zin 
van het oeconomische als volgt: "het economische is, wat ook de doel
stelling mag zijn, de doelmatigheid bij de hantering van beschikkings
macht over schaarse goederen". 

Ofschoon wij om boven aangegeven en hieronder nader blijkende reden 
den term "doelmatigheid" minder op zijn plaats achten, is toch de 
generale oeconomische norm in deze formulering stellig getroffen. Ech
ter niet meer dan de generale norm en nu treedt het fataal karakter 
der beperkende onderscheiding tussen, logisch en doelmatig aan den 
dag. Bij een langs abstraherenden weg gevonden generale norm kan 
men niet blijven staan, want de norm biedt zich steeds in toespitsing 
op hetgeen door een individuele structuur is bepaald en die individuele 
structuur gaat immer het afzonderlijke aspect - i.c. dus ook het oeco
nomisch aspect - te boven. 

Het vraagstuk is echter niet tot oplossing te brengen enkel door in 
rekening stellen van doeleinden. Doelstelling blijft zich altijd binnen 
het creatuurlijke bewegen. Blijft men daarop staren, dan kan op den 
duur verdwalen binnen de tijdelijke verscheidenheid niet uitblijven. De 
zin der Ilspecten en individualiteitsstructuren kan echter slechts van 
boventijdelijk standpunt worden ingezien, waarbij de geloofsblik op den 
Oorsprong aller dingen behoort te zijn gericht. In een christelijke 
oeconomie kan nauwgezette studie van den aard der onderling ver
vlochten samenlevingsverbanden en maatschapsverhoudingen niet uit
blijven. Zulks is te meer noodzakelijk, waar geheel de noodlottige preten
tie van de "neutrale" oeconomische "theorie" is voortgevloeid uit de 
gewilde hypostasering van één der individuele structuren - t.w. die der 
vrije marktverhouding - tot grondnoemer en operatiebasis van wat 
men oeconomische werkelijkheid acht. Zulk een hypostase kan slechts 
den blik verduisteren voor den omvang der om oplossing roepende pro
blemen. En met name dat der geleide oeconomie, als hedendaags gunste
ling, wordt, er het slachtoffer van. 

Intussen, ook ondanks nauwgezette bestudering dezer aangelegenheid, 
blijft er voor christelijke oeconomische wetenschap (evenals trouwens 
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voor alle normatieve vakwetenschappen) een vraagstuk over, waarva.n 
algemeen de diepte nog maar nauwelijks is gepeild, en dat wij slechts 
in enge samenwerking met een radicaal-christelijke wijsbegeerte tot een 
begin van oplossing zouden kunnen voeren. Aan dit vraagstuk was ook 
wijsgerig nog slechts begonnen en wel in de voor ons niet aanvaardbare 
humanistische waarde-philosophie; het wordt daar betiteld als het pro
bleem van de rangorde der waarden. Prof. VAN DER KOOY noemt het 
het vraagstuk van den "levensstijl". Ons opstellend tegenover dit pro
bleem, dat noch philosophisch noch ethisch noch oeconomisch of hoe Gok 
tot theoretische "oplossing" kan worden gebracht en ons te allen tijde 
in de nabijheid brengt der - intussen van alle zijden genormeerde -
existentiële beslissing, gevoelen wij de volle zwaarte van het eerste 
en grote gebod en van het tweede daaraan gelijk. Onze erkentelijkheid 
voor de inaugurele oratie van Prof. VAN DER KOOY culmineert in de 
verwachting, die het aan de orde stellen van dit diepe vraagstuk heeft 
gewekt. 

MEKKES. 

De Nederlandse Cultuur, haar geestesmerk en toekomst. 
Prae-adviezen uitgebracht door Dr F. BOERWINKEL, 
Prof. Mr I. A. DIEPENHORST, Prof. Dr F. L. POLAK, 
B. VERHOEVEN, Dr H. D. DE VRIES REILINGH en 
A. H. M. WIJFFELS. 's Gravenhage, 1950; 79 bladz.; 
prijs f 1,-. 

,n De hier te bespreken prae-adviezen vormen een uitgave van het Neder-
:g lands Cultureel Contact, een organisatie welke zich tot doel stelt een 
Ie gemeenschappelijk beraad over belangrijke culturele vragen te verwezen-
)- lijken. We lezen in het Ten Geleide bij de prae-adviezen, dat in het 

Nederlands Cultureel Contact een aantal organisaties en centra van 
n volksontwikkeling en culturele vorming zich heeft aaneengesloten ten 
n einde "met elkander in contact te treden onder solide waarborg, dat 
n ieders aard en beginsel vrijheid behoudt en dat slechts tot gemeenschap-
Ie pelijke besluiten kan worden overgegaan na ieders goedkeuring. Iedere 
n verrassende dwang van de een over de ander of van enigerlei instantie 
n over het beraad en het werk is uitgesloten." 
:e Het ligt voor de hand dat de nieuwe organisatie voor haar eerste 
~- (nationaal) congres als thema van behandeling koos: De Nederlandse 
G- cultuur, haar geestesmerk en toekomst. Hoewel in de voor dat congres 
1- geschreven prae-adviezen de bepaling van het begrip cultuur en van het 
e geestesmerk der Nederlandse cultuur de grootste plaats inneemt, was 
r dit toch niet het eigenlijke onderwerp waarvoor men een congres en 
,t een voorbereidende studieconferentie organiseerde. Het was vooral het 
8 besef dat er met onze huidige cultuur iets niet in orde is, dat ze van 
1- binnen uit wordt bedreigd door ontbindende factoren, dat tot bezinning 
!- noopte op de positieve waarden welke nog steeds in de West-Europese 

cultuur aanwezig zijn. 
I, Aan Prof. POLAK werd verzocht in zijn prae-advies inleidende en 
s algemene opmerkingen te maken over het begrip cultuur en over de 



.. 
i46 BOEKBESPREKING 

huidige cultuur-crisis, terwijl Prof. DIEPENHORST tot taak had het' 
cultuurprobleem en de daarmee samenhangende vragen van calvinistisch 
standpunt uit te bezien. De heren WnFFELS en VERHOEVEN geven de 
rooms-katholieke opvatting weer en schenken vooral aandacht aan de 
factoren die den opbouw van de christelijke cultuur in het algemeen en die 
van Nederland in het bijzonder hebben bepaald. 

Aan de prae-adviezen zijn er nog twee toegevoegd, waarin een tweetal 
aspecten welke in de voorafgaande bijdragen niet voldoende tot hun 
recht waren gekomen, nader worden belicht: Dr BOERWINKEL geeft zich 
méér dan één der andere prae-adviseurs moeite een uitweg te vinden 
uit de gevarenzone waarin onze cultuur is geraakt en Dr DE VRIES 
REILINOH wijst in een afzonderlijke nota op de belangrijke bijdrage die 
de afzonderlijke gewesten geleverd hebben en nog leveren voor ons 
cultuurbezit. 

De prae-adviezen geven enige voorstelling van wat we onder cultuur 
dienen te verstaan en tevens enigen indruk hoe men in verschillende 
kringen van ons volk denkt over de factoren welke den bouw van een 
cultuur bepalen. We moeten ons hit!r voorzichtig uitdrukken, daar we 
in de prae-adviseurs niet vertegenwoordigers mogen zien van de richting 
waartoe zij zelf behoren; de inzichten binnen eigen kring zijn daarvoor 
te sterk genuanceerd. 

Nu de prae-adviezen gebundeld voor ons liggen en wij kennis hebben 
kunnen nemen van een bonte verscheidenheid van en vaak diepe tegen
stelling in de opvattingen, dringt zich de vraag op of de algemene, in
leidende beschouwingen van Prof. POLAK maar niet beter weggelaten 
hadden kunnen worden of althans niet als inleidende opmerkingen opge
nomen. Want het merkwaardige geval doet zich nu voor dat meer dan 
één prae-adviseur ondanks de algemene bijdrage van Prof. POLAK begint 
met het cultuurbegrip te ontleden. En dat onzes inziens volkomen terecht. 
Immers ook de opvatting omtrent aard en inhoud van het begrip cultuur 
is ter laatste instantie van de levens- en wereldbeschouwing afhankelijk. 

Bovendien - en hierop vooral komt het aan - er bestaat een duide
lijke tegenstelling tussen het prae-advies van Prof. POLAK te ener zijde 
en die van de overige auteurs te anderer zijde en wel in dezen zin dat 
de laatsten uitdrukkelijk uitgaan van een positief-christelijke beschou
wingswijze, terwijl bij den eerste de christelijke religie betrekkelijk is 
gemaakt door haar slechts te laten gelden als één van de vele elementen 
welke op telkens andere wijze 'het cultuurgeheel bepalen. Prof. POLAK 

, blijkt zo diep onder den indruk te zijn gekomen van de betrekkelijkheid 
van ieder der cultuur-bepalende factoren en van de veranderlijkheid van 
het cultuurbeeld, dat hij niet verder kan komen dan tot een ontledende 
beschrijving van de krachten en tegenkrachten welke het cultuurbeeld 
in een bepaalde periode der geschiedenis beheersen. Het is hem niet ge
lukt in zijn inleidende opmerkingen een vast punt aan te wijzen, waarbij 
zijn mede-adviseurs voor hun beschouwingen konden aanknopen. In geen 
der bijdragen weerspiegelt zich zo sterk de geest van den tijd - de 
relativering der levenswaarden - als in de zijne. 

De veelhejd van onderwerpen welke in dezen bundel aan de orde komen 
is te groot en de opvattingen der prae-adviseurs lopen te sterk uiteen 
dan dat wij in het bestek van een boekbespreking op dit alles kunnen 
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ingaan. Bovendien is het probleem waarom het hier gaat te belangrijk 
en te ernstig dan dat we aandacht zouden willen geven aan zovele vraag
stukken die in dezen bundel aan de orde komen. Zo licht dreigt dan het 
gevaar dat het eigenlijke vraagstuk uit het oog raakt. 

De overtuiging groeit dat het met onze beschaving niet goed gaat 
en de schrijvers der prae-adviezen maken zich daarvan de tolk. Maar 
juist hierin laten ze ons onbevredigd. Hoe diep zij de oorzaken van het 
cultuur-verval ten aanzien van sommige punten gepeild mogen hebben, 
men ontkomt toch niet aan den indruk dat onze beschaving er nog te 
best afkomt. Bij de prae-adviseurs, met uitzondering van Dr BOER- ' 
WINKEL, overheerst een stemming van betrekkelijke tevredenheid. Men 
mist er in het harde oordeel over de richting waarin onze cultuur zich 
nu reeds drie eeuwen ontwikkelt. De uitwassen, die voor haar toekomst 
doen vrezen, zijn niet te wijten aan uitwendige factoren waartegenover . 
de mens machteloos zou staan, maar zijn althans in hoofdzaak de uit
komst van een richting die de volken van West-Europa welbewust hebben 
ingeslagen. 

Het is niet voldoende ons rijke cultuurbezit te inventariseren of vast 
te stellen wat aan ieder der grote geestelijke stromingen ten aanzien 
van de vorming van onze nationale beschaving is te danken. Alleen door 
erkenning van onze individuele en gemeenschappelijke schuld tegenover 
GoD zal de weg open komen naar de bronnen van onze beschaving en 
daarmee de weg naar een nieuwe toekomst. 

SMIT. 

Prof. Mr J. VALKHOFF, Een eeuw recht8ontwikkeling. 2e 
druk. N.V. de Arbeiderspers Amsterdam, 1949. 

De ondertitel van dit boek luidt: "De vermaatschappelijking van het 
!federlandse privaatrecht sinds de codificatie (1838)." Deze nadere 
aanduiding van den inhoud was wel nodig; uit den hoofd-titel zou men 
den indruk kunnen krijgen, dat men hier te doen had met een boek 
over het recht en uitsluitend bestemd voor juristen. Dit is niet het geval. 
De schrijver bespreekt de ontwikkeling van de samenleving (maatschap
pij) sinds 1838 en den invloed dier ontwikkeling op het recht. 

Voor anti-revolutionaire mensen is dat een belangwekkende vraagstel
ling en aanpak. Wij plegen te redeneren van beginselen uit; onze belang
stelling voor de maatschappij en voor hetgeen zich in de samenleving 
afspeelt, was nimmer overmatig groot. Ten onrechte, want beginselen 
zijn waardeloos, wanneer zij geen vruchtbare toepassing kunnen vinden 
in het maatschappelijk leven en geen oplossing bieden voor de noden 
van den tijd. 

Daarom verdient elke studie, die ons dieper in dit maatschappelijk 
leven inleidt, onze wa~e belangstelling. Ook dit boek van Prof. 
VALKHOFF. 

De eerste druk van het werk was bestemd tot gedenkboek: in 1938 
was het honderd jaar geleden, dat Nederland zijn eigen wetboek van 
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burgerlijk recht ontving 1). Er bestond dus alle aanleiding, eens op 
den afgelegden weg terug te zien en na te gaan, hoe maatschappij en 
recht zich sinds 1838 hadden ontwikkeld. De ondertitel verraadt reeds, 
dat de schrijver in die ontwikkeling een bepaalde lijn meent te be. 
speuren, die hij heeft aangeduid als "vermaatschappelijking", waarmee 
hij wil aanduiden, dat het recht niet alleen den maatschappelijken groei 
op den voet heeft gevolgd, maar ook geleidelijk aan dichter is genaderd. 
In de grotere zorg voor den economisch of physiek zwakkere (arbeider, 
vrouw, kind,) in het betrekken van steeds andere groepen van - maat
schappelijk gezien - minderen (handelsreizigers, pachters, huurkopers, 
e.a.) blijkt deze "sociale" tendentie. 

De tekening van dit verband en deze toenadering tussen recht en 
maatschappij is vaak voortreffelijk. Juristen, historici, maatschappij
onderzoekers vinden hier rijke stof, naar een vijtal onderwerpen (eigen
dom, arbeid vereniging, onrechtmatige daad en ouderlijke macht) over
zichtelijk gerangschikt 2). 

De schrijver toont zich verheugd, dat. in ons land de ontwikkeling 
vreedzaam en zonder grote schokken verliep. Revolutionnair in den po
litieken zin des woords is hij niet. In gewelddadige omverwerping van 
het bestaande ziet hij geen heil. 

Doch overigens verloochent zich zijn socialistisch standpunt niet. Voor 
geestelijke factoren in de ontwikkeling van recht en maatschappij beide 
heeft hij geen oog. Als de oorzaken dier ontwikkeling worden opgesomd, 
krijgen wij te horen, dat als zodanig vooral moeten worden genoemd: de 
bevolkingsaanwas, de stedenvorming, het verkeer en de industrie. Dat 
er ook nog zoiets bestond als een strijd der geesten, als een Christelijke 
kerk, die uit haar dommel ontwaakte en zich op politiek, en sociaal ter
rein deed gelden, schijnt voor recht en maatschappij zonder belang te 
zijn geweest. 

Dit gemis is zeer voelbaar. Het boek wordt dientengevolge - ondanks 
het streven van den schrijver naar objectiviteit - éénzijdig. Zo wordt 
b.v. vermeld, dat na 1894 de socialistische arbeiders hun eigen politieke 
partij en hun eigen pers kregen. Niet wordt vermeld, dat de confessionele 
arbeiders beide toen reeds lang bezaten. 

Het boek werd ook vlak en mat in een mate, die men van dezen 
schrijver en bij dit boeiend onderwerp eigenlijk niet zou hebben ver
wacht. Aan het eind van zijn werk vraagt de schrijver het oordeel van 
den lezer over de vraag, of hij waarheidsgetrouw is geweest. Wij kunnen 
die vraag niet zonder voorbehoud bevestigend beantwoorden. Niet, om-

1) Bij den tweeden druk, die in 1949 verscheen, kwam de schrijver daardoor 
in moeilijkheden. Als hij zijn boek tot 1949 bijwerkte, was het geen gedenk
boek meer en klopte de titel Een eeuw rechtsontwikkeling niet langer. De 
moeilijkheid werd opgelost door een supplement of aanhangsel, waarin de 
ontwikkeling na 1938 wordt beschreven. Ik geloof, dat deze oplossing fout 
was. Men had beter een anderen titel kunnen kiezen, bijv.: De Rechtsont
wikkeling sinds 1838, of iets dergelijks, en het boek laten wat het was, een 
boek uit één stuk. 

2) Helemaal evenwichtig schijnt mij het boek niet altijd. Zo vernemen wij 
op blz. 135, dat er hier tot 1872 een "coalitieverbod" gold. Waar dat stond, 
wat het inhield en hoe het te rijmen viel met de grondwettelijke en wette
lijke vrijheid van vereniging, wordt den lezer niet duidelijk, tenzij hij dat 
alles uit anderen hoofde reeds weet. 
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dat hetgeen gezegd werd, niet waar zou zijn, maar omdat er teveel is 
weggelaten, dat voor een waarheidsgetrouw beeld nodig ware geweest. 

Maar al ware dit anders: is een goed fotograaf te zijn, het ideaal 
van een geschiedschrijver? Dit boek verschaft veel kennis; zal het ook 
bezieling geven aan de komende generaties? Prof. Dr N. OKMA. 

A. KRUITHOF e. a., Landbouwcoöperatie. Uitgegeven door 
de G. J. D. C. Goedhartstichting, Afdeling Studie
kringen .. De Steeg, 1950; 127 blzz., prijs f 1.35. 

Dit boekje is, blijkens de inleiding, bedoeld als een eerste kennis
making met coöperatie en met aankoopcoöperatie in het bijzonder. De in
houd is dan ook ruimer, dan de titel doet vermoeden; het is geschreven 
ten behoeve van de studiekringen van de Nat. Coöp. Aankoop- en Ver
koopvereniging voor de Landbouw. De eerste acht hoofdstukken (blzz. 
1-84) geven een algemeen overzicht van den coöperatieven onder
nemingsvorm: lidmaatschap, beheer, winstverdeling en aansprakelijk
heid. De hoofdstukken 9-12 hebben in het bijzonder betrekking op de 
landbouw-coöperatie en het Centraal Bureau. 

De inhoud van dit geschrift is doortrokken van een typisch coöperatieve 
mentaliteit. Een enkel voorbeeld ter illustratie: "In de coöperatie heersen 
"de personen, in de N.V. het kapitaal. Het economisch doel van een N.V. is 
"de daarin gestoken kapitalen winstgevend te maken. In de coöperatiè 
"staat de verzorging van het stoffelijk welzijn van de leden voorop" . ~. 

"In de N.V. trekt de levende mens met zijn waardigheid en zijn geweten 
"zich terug om plaats te maken voor een onpersoonlijk kapitaal. Dit is 
"de typische uiting van het kapitalisme: geld is waarde, de mens heeft 
"slechts waarde als drager van geld." Deze specimina van coöperatieve 
lyriek zijn o. i. tendentieus en ten dele onwaar. Binnen het kader van onze 
recensie willen wij met deze opmerking volstaan, temeer waar er overigens 
veel in dit geschrift valt te waarderen. In kort bestek wordt een duidelijk 
beeld gegeven van de coöperatieve beweging, haar doelstellingen en resul
taten. De laatste vier hoofdstukken handelen, als reeds werd opgemerkt, 
over de landbouwcoöperatie, haar geschiedenis, de organisatie van het 
Centraal Bureau, en over de balans en verlies- en winstrekening. 

F. L. v. MUISWINKEL. 

Prof. ARNOLDS P. AIZSILNIEKS, VerbruikscoÖ'peratie in 
Sovjet Rusland. Uitgegeven door de G. J. D. C. Goed
hart-stichting, Afdeling Studiekringen. De Steeg, 
1950; 62 blzz. 

In deze brochure wordt, aan de hand van recent Russisch bronnen
materiaal, een uiteenzetting gegeven van de positie en de problemen van 
de Sovjet-Russische verbruikscoöperatie. Het zal niemand verwonderen, 
dat de doeleinden van de coöperaties daar te lande geheel andere blijken 
te zijn, dan die van de gelijknamige organisaties in de "kapitalistische" 
landen. Laatstbedoelde verenigingen worden, in navolging van LENIN, he-



150 BOEKBESPREKING 

titeId als "collectieve kapitalistische ondernemingen", zij het "dat men 
aan de coöperaties in, de Westelijke landen nog enige betekenis hecht 
als hulpmiddel bij stakingen. Daarvoor zal het echter nodig zijn, dat 
communisten zich in de leiding dringen. In Sovjet Rusland zelf wijzigen 
zich de doelstellingen van de coöperatie met de wijzigingen in de econo
mische politiek van de Sovjet-regering. De coöperatieve handel wordt 
op een steeds kleiner terrein teruggedrongen ten bate van den staats
handel. De Sovjet-Russisc~e verbruikscoöperaties betalen op voorschrift 
van de Regering een variërende rente op het inleggeld (maximaàl 20 % 
van het exploitatie-overschot), inplaats van een "dividend" over het be
drag der aankopen. Over statuten, interne organisatie, eigendom en prijs
zetting wordt tot in details beslist door de Regering. Aangezien in S. R. 
staatsbezit wordt beschouwd' als een hogere vorm van socialistisch be
zit dan de coöperatieve eigendom, zijn deze ~erenigingen kennelijk g~ 
doemd te verdwijnen. 

Het grote aantal, met losse opmerkingen verbonden citaten, geeft 
aan deze brochure een sterk fragmentarisch karakter. De bedoeling van 
het geschrift is te waarschuwen tegen communistische penetratie in 
de coöperatieve beweging der Westelijke landen. 

F. L. v. MU/SWINKEL. 

Dr J. VERKUYL, De geest van communisme en kapitalisme 
en het Evangelie van Christus. Delft, Van Keulen, 
1950, 163 blzz. 

Er is in onze pers nog al wat te doen geweest rondom een vorige 
gelijknamige brochure van Dr VERKUYL. Critiek en contra-critiekwaren 
niet van de lucht. 

Het is een heuglijk feit, dat Dr VERKUYL hiervan kennis heeft ge
nomen en nu met een herziene en meer uitgebreide uitgave gekomen is, 
waarin met uitgebrachte critiek rekening is gehouden. M. i. zelfs zo 
grondig, dat indirect met deze nieuwe uitgave Dr VERKUYL zelf heel 
wat aanvalt wat tot zijn verdediging geschreven was. 

Dientengevolge is het eerste gedeelte van dit nieuwe werk, dat n.l. 
handelt over het communisme een belangrijk en betrouwbaar geschrift 
geworden, dat niet alleen voor de lezers, die de schrijver in de eerste 
plaats op het oog heeft, n.l. de christen-Indonesiërs, maar ook voor de 
Nederlandse christenheid als een leerzaam en stimulerend gedeelte niet 
genoeg geprezen kan worden. Dit is populair in den goeden zin des 
woords. Het biedt ons een verantwoord en ook voor ongeschoolden be
grijpelijk inzicht in de leer en methoden van het communisme, en laat 
ons glashelder zien, hoe de laatste drijvende krachten en beginselen 
van het communisme die van een anti-religieus materialisme zijn, dat 
aIs een contra-evangelie geen ruimte laat voor het Evangelie Gods, noch 
voor het leven uit en bij Gods Woord. Niet alleen op politiek terrein, 
doch totalitair, en in alle sectoren van leven en samenleving. 

Voorts heeft dit boekje de uitnemende verdienste, dat het ons heel 
wat van de ~ achtergronden van het huidige Chinese communisme Iaat 
zien, die den doorsnee Nederlander onbekend zijn. Met de mythe, welke ook 
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in zendingskringen heel veel opgeld deed en doet, en waarmede in N eder
land o. a. Dr HOOKENDIJK werkte, als zou het communisme van MAO TSE 
TUNG, den leider van communistisch China, van een andere structuur 
zijn dan het JJ1arxisme van 'STALIN c.s., breekt Dl" VERKUYL radicaal. 
Hij toont met de stukken aan, dat het Chinese communisme een geestes
kind is van MARX, LENIN en STALIN, en door dezelfde beginselen ge
dreven wordt als het communisme van Sovjet-Rusland. Wij zijn hem 
hiervoor zeer dankbaar, omdat hij dusdoende aan de verwarring der 
geesten onder de christen-Indonesiërs ten aanzien van het Aziatisch 
communisme, ook daar helaas van zendingszijde gevoed, een halt toe
roept, en naar zijn beste krachten - en die zijn geen geringe! - den 
christen-Indonesiër weerbaar maakt tegen de verleiding van rood China. 

De wijze, waarop Dr VERKUYL in dit tweede geschrift spreekt over 
waarheidselementen in het communisme, zal in onzen kring nu zeker 
geen verzet vinden. Omdat hij maar al te duidelijk en bij herhaling 
laat zien, dat deze waarheidselementen in het communisme zelf aan 
den totalen leugen van het communistische systeem zijn dienstbaar ge
maakt en zelf verleugend. En omdat hij volkomen terecht als christen 
in· sociale en economische misstanden en wantoestanden den voedings
bodem voor het zaad van het communistische contra-evangelie sig
naleert. 

Het boekje dat Dr VERKUYL open doet over de methoden van het com
munisme ,- die van den gewetenlozen mens, voor wien het doel der 
communistische revolutie alle middelen zonder onderscheid rechtvaar
digt -, is waard, door duizenden gelezen en overwogen te worden. 

Wel iets uitvoeriger zou de schrijver hebben kunnen stilstaan bij het 
- door hem gelukkig genoteerde, belangrijke - onderscheid tussen 
MARX' rationalisme en LENIN's voluntarisme. Het zou m. i. niet ondien
stig zijn geweest, deze wijziging in de grondstructuur van beider ideo
logie te hebben geplaatst in het licht van de wijziging, die zich in heel 
het humanisme heeft voltrokken, van het rationalisme in irrationalisme, 
van de suprematie van de rede in die van het onredelijke en louter 
gewilde, van den geest in die van de "Wille zur Macht". 

Met dankbaarheid hebben wij ook geconstateerd, dat de schrijver in 
zijn beoordeling van het liberalistisch kapitalisme, waarvan hij vooral 
het individualistisch karakter als de grotÏddwaling aanmerkt, niet ge
vlucht is in een reactionnaire houding, die in staatssocialisme en staats
absolutisme heil zoekt. Hiermee zal wel samenhangen, dat Dr VERKUYL, 
hoe ver hij zich ook van dit liberalisme verwijderen wil, toch voor de 
overheidstaak en -competentie het wezenlijke in de zorg voor de ge
rechtigheid en de rechtsbedeling ziet. Bepleit hij voorts het goed recht 
van overheidsbemoeiing op het sociale en economische terrein, en is er, 
vooral voor de praktiserende politici op dit punt stellig . nog wel met 
Dr VERKUYL verschil van mening en gedragslijn mogelijk, dit neemt 
niet weg, dat hij een tegenstander, een principiëel tegenstander van 
overheidsbemoeizucht is, en een voorVechter van de begrensdheid der 
overheidstaak en -competentie. 

Voor Indone",ië ben ik zeer dankbaar, dat hij op Bijbelsen bodem zulke 
waardevolle dingen schreef over de waarde en waardering van den 
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arbeid. Het is een zegen, dat deze geluiden in Indonesië nog kunnen 
doordringen, en dat in een taal, die de aandacht van den lezer moet 
boeien. Dr VERKUYL, die niet schrijven kan tenzij hij door zijn stof zelf 
gegrepen is, heeft hier als een gegrepene geschreven, en is er m. i. ten 
volle in geslaagd, iets van de betekenis van het .Evangelie voor het 
staatkundige en sociale leven te doen oplichten voor den lezer. 

Een enkele critische opmerking wil ik niet in de pen houden. 
Dr VERKUYL acht het verwarringstichtend, indièn men beweert, dat 

communisme en socialisme, en zeker het huidige socialisme, op één 
wortel stoelen. Maar zelf is hij niet beschroomd, overeenkomst, ja geeste
lijke identiteit tussen communisme en liberalistisch kapitalisme aan te 
wijzen. Sticht dit dan geen verwarring? Of zou, indien dit laatste juist 
is, - en ik meen, dat hij het in het verband, waarin hij het schrijft, 
bij het rechte eind heeft -, ook die afstand tussen de beweging van de 
eerste en derde internationale en die van de tweede internationale en 
haar vertakkingen, toch niet· zo groot zijn, dat er op gemeenschap in 
wortelideeën gewezen moet worden? Ondanks grote verschillen? Maar 
stellig niet zo groot als die tussen liberalisme en communisme. Waarom 
ziet Dr VERKUYL in het laatste geval wel, in het eerste geen overeen-
kQJDst-? . 

Op de sociale ideeën, die Dr VERKUYL verdedigt, ga ik in deze recensie 
niet in. Maar hij vergeve mij de opmerking, dat ik hier en daar wel 
eens den indruk kreeg, dat Dr VERKUYL in het hoofdstuk, dat hierover 
handelt,. wel eens te gemakkelijk tot conclusies en richtlijnen komt, en 
de vraagstukken, _die hier aan de orde zijn, niet steeds in haar diepte 
en zwaarte weergaf. 

Niet nodig, te zeggen, dat de verschijning van dit werkje mij met 
dankbaarheid vervult. Ik wens het een goede vaart toe. 

S. U.ZUIDEMA. 
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HET ONTWAKEN VAN AZIE EN ONZE CHRISTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 

Terugblik en Uitzicht 

DOOR 

PROF. DR S. U. ZUIDEMA 

.. 

Het thema is duidelijk. Er is sprake van het ontwaken van Azië. Wie 
slaapt is niet in staat, verantwoordelijkheid te dragen, zelfs niet voor zich
zelf. Hij maakt zich niet op om, in volwaardig zelfbewustzijn van eigen 
roeping en macht, invloed uit te oefenen op zijn omgeving. Hij is willoos 
uitgeleverd aan de lotsbestemming, welke anderen, zo zij dat willen, over 
hem en voor hem voltrekken. Hij is passief ten opzichte van zijn om
geving. 

Maar wie ontwaakt, komt "tot zichzelf". Tot zichzelf gekomen, komt hij 
tot verantwoordelijkheidsbesef, tot roepingsbesef, gaat hij over tot de be
wuste daad, tot zelfgekozen activiteit, tot historische vorming in vrije 
keuze en tot zelfstandige, zelfbewuste beinvloeding van zijn omgeving. Hij 
is niet langer passief, geen willoos werktuig in handen van derden, en 
zelfs wanneer hij vooralsnog anderen over eigen lot laat bepalen, geschiedt 
dit toch niet langer in een slaafse passiviteit, doch dan is deze passiviteit 
vrucht van bewuste keuze. 

Zo ontwaakt Azië. Het wil zijn eigen gang gaan, zich niet langer laten 
leiden door den Westerling en het blanke ras, het wil zich op zijn hoogst 
nog bedienen van de hulp van het Westen, voorzover het hierin heil ziet 
en eigen belang er mee gediend acht. 

Azië ontwaakt. De - voor een belangrijk deel van Azië - koloniale 
structuur, welke ongeveer aan het einde van de vorige eeuw geheel haar 
beslag had gekregen, wordt dan terstond beseft als een sta-in-den-weg, een 
rem, een belemmering, een kluister. De koloniaal geregeerde volken zien 
zichzelf - dit is het eerste symptoom der ontwaking - als kettinggan
gers. Deze kluisters dienen te worden verbroken. Ze zijn onduldbaar, 
een vorm van slavernij. En de niet-koloniaal geregeerde volkeren en 
landen van Azië kunnen, gedreven door éénzelfde machtige ontwakings
drift, niet gedogen, dat mede-Aziaten zuchten onder het onrecht dezer 
koloniale slavernij. 

De vrijheidsroep heeft Azië gewekt. Deze roep zal niet meer ver
sterven. 

Zij zal, zolang er ergens in Azië nog . Westerse gezagsoverheersing 
wordt uitgeoefend, des te krachtiger en hartstochtelijker opklinken. De 
Aziatische volkeren willen, voorzover dit den mens is gegeven, hun lot in 
eigen handen nemen. 
Á. s. XD-5 
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Ons thema gaat van het simpele constateren van dit heel niet simpele, 
doch machtige gebeuren in Azië uit. Zo is in Azië onherroepelijk de stand 
van zaken. Het zou struisvogelpolitiek zijn, indien wij dezen stand van 
zaken ook nog maar enigermate zouden willen ontkennen. Het is onze 
roeping, hiermede volwaardig rekening te houden. En ons daarom' niet 
af te vragen, in hoeverre wij deze "feiten" kunnen omzeilen, dezen wek
roep kunnen laten verstommen, dezen vrijheidswil kunnen knotten. Doch 
het is onze plicht, roeping van dezen tijd, begrip te hebbèn voor dit ont
waken van Azië, en ons af te vragen, wat ons te doen staat, welke onze 
verantwoordelijkheid is, gegeven en gezien het feit, dat in de samenleving 
der volkeren Europa op staatkundig gebied in Azië niet langer, zoals in 
vorige eeuwen, zonder die volkeren over die volkeren kan regeren en be
slissen. Onherroepelijk dient voor ons vast te staan, dat Azië in de ko
mende eeuwen niet weer in slaap valt, nadat het eenmaal tot ontwaken 
kwam, en dat heel Azië zich tegen ons zal verheffen, wanneer wij zouden 
trachten, met slaapmiddelen den ontwakende zijn vrijheidsbesef te ont
nemen of ook maar te verdoven. 

Neen, wij hebben ons af te vragen, welke onze christelijke verantwoor
delijkheid toch wel zijn mag, nu het eenmaal vaststaat, dat Azië is ont
waakt. 

Intussen doen wij goed, ons terstond te bezinnen op de vraag, of dit 
thema dan nog wel deugt. Zo Azië ontwaakte tot het besef der vrije zelf
standige roepingsmacht, is dan ons opperen van de gedachte, dat ons, 
niet-Aziaten, toch nog een éhristelijke verantwoordelijkheid ten aanzien 
van het leven dier volkeren overbleef, niet reeds in strijd met de aanvaar
ding van Azië's ontwaken? Is onze verantwoordelijkheid niet geheel be
perkt tot dit ene: Dat wij onze handen van Azië moeten afhouden en 
slechts hiervoor verantwoordelijk zijn, dat wij nu voortaan ons niet meer 
in de Aziatische aangelegenheden mengen? Houdt "Azië voor de Aziaten" 
dan niet in, dat wij, Westerse volkeren en' Westerlingen, evenveel, en dat 
is even weinig, verantwoordelijkheid hebben voor den gang van zaken in 
Azië als de Aziaten hebben voor den gang van zaken in Europa en in de 
Verenigde staten? De liquidatie onzer verantwoordelijkheid, behoort dit 
niet het enige antwoord te zijn op de vraag, in ons thema gesteld? Is 
ons thema eigenlijk niet in den wortel vals gesteld? Trachten wij, door 
te spreken van onze christelijke verantwoordelijkheid, toch niet weer door 
een achterdeur in Azië binnen te dringen, nadat wij het door de voordeur 
ener erke~ning van Azië's ontwaken hadden verlaten? Is dit geen dóór en 
dóór schijnheilig thema? 

Nu dienen wij onszelf toch helder voor den geest te roepen, dat christe
lijke verantwoordelijkheid steeds, naar haar wezen, verantwoordelijkheid 
aan den Christus is. Een christen leeft en sterft "den Here" (Rom. 14 : 8), 
'd. i. hij is onder den Here Jezus, zijn Kurios gesteld. 

Deze verantwoordelijkheid is allesbehalve "weltfremd". Want Chris
tus is niet "weltfremd". Wij weten, dat Hij ten hemel is opgevaren en is 
gezeten tex: rechterhand Gods des Vaders, opdat' de Vader alle ding in 
hemel en op aarde door Zijn hand regere. Hem komen alle gezag en alle 
rechten en alle aanspraken toe op heel de wereld. En Zijn ordinantiën, 
welke Hij ons in de Heilige Schrift heeft gegeven, hebben alleen gezag. 
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Christelijke verantwoordelijkheid is verantwoordelijkheid aan God en Zijn 
Christus voor de wijze, waarop wij ons onder Zijn Woord en ordinantiën 
stellen en waarop wij het Woord Gods met ons leven in praktijk brengen. 
Wereldvreemd kan zulk een christelijke verantwoordelijkheid onder Chris
tus, Die recht heeft op de erkenning van de ganse aarde, dan ook nim
mer zijn. 

Ook daarom niet, omdat de grondwet van het Koninkrijk der hemelen 
voor alle onderdanen van Christus die is van den liefdedienst aan God èn 
aan den naaste. Christus heeft ons den naaste weer laten zien als een 
mens, op wien Hij recht heeft en die zelf recht heeft op onzen dienst. En 
eigenlijk moet ik dit nog anders stellen. Christus heeft alle recht ontvangen, 
om met Zijn zaligmakenden dienst den naaste te redden; en allen die van 
Christus zijn, hebben in Hem het recht en de roeping gekregen, uit den 
Geest van Christus den naaste te dienen en het leven en de samenleving 
te zegenen. Dit recht ontlenen wij niet aan de toestemming van den 
naaste, want dit is een fundamenteel religieus recht, dat ook de naaste ons 
niet kan geven. Slechts valse souvereiniteitswaan van den mens heeft aan 
den enkeling het volstrekte recht op zichzelf toegekend. Maar deze rechts
usurpatie is uit den duivel. Het is het contra-evangelie, dat betoogt, dat wij 
de hoeder van onzen broeder niet mogen zijn. Doch het Evangelie stelt 
ons onder de tucht van den wil Gods, waarnaar wij ons nooit ontslagen 
mogen achten van onze roeping, onzen broeder te hoeden door onzen dienst, 
ook niet op grond van het feit, dat hij in valse souvereiniteitswaan zich van 
ons niet gediend wil weten. 

Hier ligt de christelijke, diep-religieus verwortelde grens voor onze 
eerbiediging van de vrijheidsrechten van den naaste. Een grens, dien wij 
ook dienen te eerbiedigen in de toekenning van vrijheid aan onszelf. Ons 
vrijheidsrecht is niet onbeperkt. Wij hebben de vrijheid niet, onzen naaste 
uit te zuigen ten eigen bate; wij hebben de vrijheid niet, de zelfzucht in 
onszelf over de zelftucht der matigheid, der zelfbegrenzing, te laten heersen. 
Wij hebben de vrijheid niet, onze lichamen te stellen tot wapenen der 
ongerechtigheid; wij hebben de vrijheid niet, onzen naaste aan eigen lot 
over te laten. En de liefde, die wij den naaste verschuldigd zijn, houdt 
mede in, dat wij hem die vrijheidsrechten niet mogen toekennen, welke 
van geen beperking door de ordinantiën Gods willen weten, doch mateloos 
onbeperkt zijn. 

Hierin bestaat onze christelijke verantwoordelijkheid. Daar mag zich 
geen christenmens van ontslaan en deze verantwoordelijkheid kan ons 
door geen vrijheidsdogma, dat vrijheid en willekeur niet onderscheidt en 
dat in den naaste zou leven en heerschappij voeren, worden ontnomen. 
De naaste is niet in zijn eventueel ongoddelijk en goddeloos streven ons 
tot wet en grens gesteld: hij kan ons onze christelijke verantwoordelijk
heid niet naar den inhoud voörschrijven. De ordinantiën Gods, door Chris
tus gehandhaafd, geëerbiedigd en geleerd, zijn het enig richtsnoer voor 
ons leven. Zij en zij alleen constitueren ons christelijk verantwoordelijk
heidsbesef. En zij maken, dat wij, zo wij hieraan gehoor geven, vijanden 
krijgen: Christus' vijanden kunnen dan onze vrienden niet worden! 

Op dezen grond kan ook een niet nader omschreven vrijheidsideaal niet 
de wet stellen aan ons verantwoordelijkheidsbesef. Niet de naaste en ook 
niet zijn zelfgekozen idealen bepalen ons verantwoordelijkheidsbesef: wij 
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leven en sterven voor het aangezicht van Christus en niet voor het aange
zicht van den eventuelen naaste, en wij staan onder de tucht der roeping 
van boven, der ordinantiën Gods. 

Wie dit ziet, zal verstaan, dat het ontwaken van Azië ons wel voor ge
heel nieuwe vraagstukken stelt en in een totaal gewijzigde wereldsituatie 
plaatst. Maar hij zal tegelijkertijd weten, dat de situatie geen wetgeefster 
en geen richteres is over onze christelijke roeping en wandel. Alleen de 
confrontatie van deze totaal nieuwe situatie met de rechten van Christus 
op de ganse aarde en met den wil Gods over ons, die door Christus' rech
ten intrinsiek is bepaald, zal ons het juiste uitzicht en inzicht in onze 
christelijke verantwoordelijkheid in dezen modernen tijd kunnen geven. 

Om deze redenen is ons probleem geen vals gesteld probleem en is onze 
vraagstelling allerminst schijnheilig. Schijnheilig zou zij zijn, indien zij 
ons opriep,z.g.n. in naam van het christelijk geloof alle roeping en ver
antwoordelijkheid ten aanzien van Azië te laten varen. Want dit houdt 
niets anders in dan een verraad aan Christus, onzen Heer, den Koning 
der ganse aarde. Hem komt ook Azië toe. 

Zeer terecht heeft Prof. Mr F. M. BARON VAN ASBECK er in zijn studie 
Indonesië in Azië 2) op gewezen, dat in den dialoog tussen nationalisme 
als zelfexpressie en Westerse oppermacht niet het nationalisme het eerste 
woord heeft gesproken, doch het Westen 3). En ook vandaag nog spreekt 
het Westen, dikwijls op onderling tegengestelde wijze, toch een taal, die 
het nationalistisèh en Aziatisch vrijheidsstreven stimuleert en voedt. 

Er gaat van Sovjet-Rusland een geweldige, niet licht te overschatten 
bekoring uit. Het communisme komt immers in zijn ideologie en propa
ganda naar buiten op tegen het onrecht, dat aan alle onderdrukten der 
aarde wordt aangedaan, tegen het gewelddadig, onrechtmatig imperialisme 
en kapitalisme. Het kiest de zijde der verdrukte en lijdende mensheid, der 
armen en verstotenen. Het propageert de wereldrevolutie ter wille van de 
bevrijding van alle door het imperialisme geknechte volkeren en in naam 
der gerechtigheid. Dit geheel en al gesaeculariseerde communisme wil al 
de barrières van imperialisme, standen- en rassendiscriminatie en van gods
dienstige tweedracht en verdeeldheid slopen in naam· der zelfbewustwor
ding van het wereldproletariaat, hetwelk, naar eigen overtuiging een 
nieuwere, hOgere fase in de ontwikkeling der mensheid inluidt. -

Deze nieuwe, geheel en al verwereldlijkte religieusiteit, welke zichzelf 
een saeculair Messiaanse wereldroeping toekent, voldoet aan de behoeften 
van menig Oosterling. Zij bèlooft hem, dat hij met zijn verzet tegen de 
Westerse overheersers niet onherroepelijk terugvalt in een overwonnen, 
archaïstische fase van het Oosterse leven, doch dat hij integendeel dus
doende deel heeft aan de voortschrijdende ontwikkeling der mensheid en 
aan de nieuwe, aan de eisen van onzen modernen tijd beantwoordende 
wereldverbroedering. Zij geeft hem de overtuiging, dat hij, strijdend voor 
de vrijmaking van het Oosten, tegelijkertijd een wereldroeping volgt en 
zelfs een apostolaat vervult ten opzichte van die Westerse volkeren, die in 
hun imperialistisch denken de ontwikkeling der mepsheid niet hebben kun-

2) Verschenen in Indonesië, uitgave W. van Hoeve, 's Gravenhage, eerste jaar
gang no I, Juli 1947, blzz. 2-28. 

3) T. a. p., blz. 16. 
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nen bijhouden. Zij geeft hem de voldoening, te geloven, dat hij zijn revolu
tionnair vrijheidsverzet verricht "in opdracht van den tijd". En zij vervult 
hem met de blijde wetenschap, dat het evangelie van den dienst aan de ge
rechtigheid, en niet het brute machtsbegeren de diepste drijfveer is ook 
voor zijn onverbiddelijken wil, het Westen in Azië te onttronen en zelf de 
macht in handen te nemen. Deze religieusiteit verzoent hem met alle ge
weld, alle bloed, zweet en tranen, alle terreur en honger, welke door zijn 
activiteit worden opgeroepen: het rechtvaardig, heilig doel wijdt de mid
delel1 en wegen, die naar dit doel moeten leiden. Revolutionnair te zijn is 
een eer, is religie geworden! 

Ook de geschiedenis van het ontstaan der Verenigde Staten van N oord
Amerika, hun vrijheidsstrijd ter afwerping van de Britse overheersing, 
oefent een fascinerende uitwerking uit op de Oosterse geesten, welke, dank 
zij aanraking met het Westen, van dezen vrijheidsstrijd hebben kennis 
genomen. De Amerikaan versterkt hen ook positief en d~lbewust in de 
overneming van deze vrijheidsidealen ter wille van zijn anti-kolonialistisch 
streven. Ook de doorsnee-Amerikaan acht zichzelf, evenals ête communist 
van Sovjet-Rusland, een wereldmissie toevertrouwd. Gedachtig aan eigen 
vrijheidsstrijd als den oorsprong van eigen onafhankelijk nationaal bestaan, 
kan hij zich niet verzoenen met enige koloniale politiek. De onafhankelijk-' 
heidsverklaring van de Filippijnen door de Verenigde Staten kwam voort 
uit deze mentaliteit. Wie kennis neemt van ENGERS' Het IndonesiSche 
Vraagstuk en de Amerikaanse Per.s 4

) geraakt diep doordrongen van het 
feit, dat Amerika aan Engeland, Frankrijk en Nederland hun overzeese 
gebiedsdelen niet zozeer benijdde, als wel het niet kon tolereren, dat er nog 
steeds gekoloniseerde, niet-onafhankelijke gebiedsdelen op de wereldkaart 
voorkomen. De Amerikaan beleeft dit als een onrecht, niet het minst, 
omdat hij, als lid ener nog jeugdige natie, sterk onhistorisch denkt. Dit 
onrecht acht hij des te ernstiger, omdat het zonder mankeren een haard 
voor voortdurend opl~iende uitbarstingen van haat moet zijn, een bedrei
ging voor de vreedzame samenleving der volkeren. Waar mogelijk, zullen 
de United States de politiek van die Westerse volkeren doorkruisen e.n 
tegenwerken, welke, in hoe geringe mate ook, nog zweemt naar overheer
sing van andere volkeren, naar gezagsmaintenering over vreemde volkeren. 
En waar het kan, zullen zij zelfs, in hun oog gerechtvaardigd door de over
tuiging, dat zij, gezien hun macht, een wereldroeping hebben, de staten, 
welke de onafhankelijkheid van andere volkeren niet volslagen honoreren, 
de les lezen en dwingen, de Amerikaanse politiek te volgen. Bovendien 
acht Amerika zich in deze overtuiging nog versterkt, doordat het het com
munistisch contra-evangelie als een gevaarlijken vijand ziet voor den 
wereldvrede, ja als vijand no. 1, en in de staatkundige afhahkelijkheid 
van Aziatische volkeren een welkome uitnodiging voor de communistische 
propaganda. Zo is er duidelijk aanwijsbaar een wedloop tussen Rusland 
en de Verenigde Staten om den prijs der ere, om de kampioen te zijn 
voor de vrijheidsrechten der wereld en haar inwoners. 

De Aziaat, die zijn blik naar Amerika wendt, gevoelt zich in zijn vrij
heidsstreven verstevigd en gerechtvaardigd. Hij heeft voor zijn pleiten 

4) Uitgegeven voor het Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken door 
A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, Lelden, 1946. 
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tegen de koloniale structuur van zijn land en volk het oor van Amerika. 
En de Amerikaanse vrijheidsideologie heeft op haar beurt dit Aziatisch 
streven gewekt en aangevuurd. 

Doch ook bij die Westerse volkeren, welke onder de koloniale mogend
heden dienen te worden gerekend, kwam een kentering tot stand in de 
visie op eigen roeping ten aanzien van de koloniaal geregeerde landen. 

Deze kentering had tweeërlei, scherp te onderscheiden bron. 
Vooreerst een humanistische. Ik herinner aan het optreden in de vorige 

eeuw, in Indië en later in Nederland, van baron VAN HÖEVELL, niet te ver
geten aan de geschriften van MULTATULI en in onze eeuw aan de ideeën 
uit het sociaal-democratische en revolutionnair-socialistische kamp. Het 
Westerse geweten, onder leiding van een principiëel humanistisch geloof, 
was ontwaakt. En wel een geweten, dat geen rust vond bij een koloniale 
structuur van de Indonesische volkeren . 

Daarnaast ontwaakte ook het christelijk geweten. Aan EDMUND BURKE 
komt zelfs de eer toe, de eerste te zijn geweest, die - en dat van een 
christelijke geloofsovertuiging uit - het Engelse volk maande tot een 
koloniale politiek, welke niet de Engelse belangen, doch de belangen van de 
overheerste volkeren tot ricHtsnoer had te kiezen: een politiek van zedelijke 
verantwoordelijkheid. Het verdient onze aandacht, dat dezelfde EDMUND 
BURKE uit éénzelfde christelijke grondovertuiging een geharnast bestrij
der was van de ideeën der Franse revolutie. 

In Nederland waren het Dr KUYPER en KEUCHENIUS, die ons christen
volk en de Nederlandse natie wakker schudden en opwekten tot het voeren 
van een koloniale politiek van zedelijke verantwoordelijkheid. De ont
voogding van de inheemse bevolking moest het directief zijn voor al onze 
gedragingen, niet alleen voor onze· staatkundige politiek, doch ook voor 
het Nederlandse volk zelf, dat zich zedelijk verantwoord moest weten voor 
de verheffing van de volkeren van den Archipel, daarvoor zijn zonen diende 
af te staan en zich er wel van doordrongen moest gevoelen, dat het beste 
voor Indië niet goed genoeg was. Ook van KUYPER geldt, wat wij van 
EDMUND BURKE schreven: terwijl hij een overtuigd voorstander was van 
de vrijmaking van de volkeren van den Indischen Archipel, was hij, ge
dreven door één en dezelfde geloofsovertuiging, met hart en ziel tegen
stander en bestrijder van de ideeën der Franse revolutie, van hun huma
nisme en verwereldlijkte democratie. 

Voor wat den Indonesischen Archipel aangaat, de ideeën van het huma
nistische, gesaeculariseerde Europa hebben, evenals die van de christe
lijke geloofsovertuiging, juist in deze twintigste eeuw groten invloed uit
geoefend op het koloniaal beleid ten aanzien van Indonesië. Vooral het 
bewind van IDENBURG, den tederen christen-staatsman, vond ook bij de 
Indonesische bevolking sympathie en weerklank. Zijn optreden dwong 
respectvolle liefde af. Er was omstreeks de eeuwwisseling een kentering 
gèkomen in de Indonesische politiek, welke vrucht was van de ontwaking 
van het humanistisch-democratisch, respectievelijk van het christelijk ge
weten in het Westen zelf. 

Deze kentering nu werd op den voet gevolgd, zo niet begeleid door een 
wending in het geestesleven der Aziatische volkeren, vooral bekend onder 
den naam van "de nationalistische beweging". 
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Gevoed mede door de nieuwe geestesinstelling van het Westen en de 
Westerse volkeren, dankte zij toch- voornamelijk haar ontstaan aan de 
overwinning, welke Japan op Rusland behaalde aan het einde der vorige 
eeuw. Een golf van enthousiasme bracht de gemoederen in Azië in be
weging. Hier was een demonstratie van Oosters kunnen tegenover een 
faillissement van Westers imperialisme. Hier werd de geboortes tonde inge
luid van de vrijmaking van Azië uit vreemde overheersing. Het sindsdien 
niet meer te keren proces der zelfbewustwording van de Aziatische volke
ren is in wezen een zelfbewustwording van eigen macht, eigen kunnen, en 
dientengevolge een roep om eigen verantwoordelijkheid in zelfstandigheid 
en vrijheid. 

Voor het Japanse volk betekende dit, dat Japan zichzelf uitverkoren 
achtte om de leiding te nemen in de beweging van de omverwerping en ver
nietiging van Westerse overmacht en Westers gezag in geheel Oost-Azië 
tot in India toe. De Westerse mogendheden dienden uit Azië te worden uit
gedreven en de vacante plaats zou en mocht door Japan worden ingenomen. 
D. w. z.: Japan droomde een imperialistisch-nationalen droom. En het 
zette er alles op, bij de omliggende Aziatische volkeren door propaganda de 
verwachting te wekken, dat Japan de voorvechter zou zijn voor een pan
Aziatische gedachte, de bestrijder bij de gratie Gods van het Westers kolo
niaal imperialisme. Het maakte het vrijheidsideaal der Aziaten zoveel 
mogelijk dienstbaar aan eigen nationalistisch imperialistisch streven. Eigen 
zelf-expansie trachtte het te bevorderen met behulp van het anti-Westerse, 
anti-kolonialé ressentiment in de koloniale gebieden. Een grotere wel
vaartssfeer van Oost Azië onder een streng, schier dictatoriaal centraal 
gezag, dat in Tokio zou zijn gevestigd, was het doel, dat het in dezen 
tweeden wereldoorlog nastreefde. -

Dit streven liep zeker niet parallel met dat van de koloniaal geregeerde 
volkeren. Deze waren, voorzover zij tot zelfbewustzijn waren ontwaakt, 
gebrand op eigen vrijheid. Als directe vijand van eigen vrijheidsverwer
kelijking zagen zij echter wel in eerster instantie de Westerse overheersen
de mogendheden. Van deze situatie maakte Japan propagandistisch gretig 
gebruik, o. a. door een ongeëvenaarde haatzaai-campagne tegen al wat 
Westers was. Maar stellig strookte het Japanse streven allerminst met dat 
der onderscheiden volkeren. De anti-democratische, fascistische en totali
taire aard van het Japanse binnen- en buitenlands regiem harmonieerde 
niet met 'het onafhankelijkheidsstreven der niet-Japanse volkeren. Deze 
volkeren beoogden, evenals Japan, een beëindiging van de koloniale 'struc
tuur, respectievelijk, zoals in China, van het Westerse overwicht en van 
Westerse economisch-poli~ieke overmacht, doch dit anti-kolonialisme was 
tenslotte gevoed uit het verlangen naar eigen onafhankelijkheid. Onafhan
kelijkheid ook ten opzichte van mede-Aziatische volkeren. De beëindiging 
van de koloniale structuur of van de Westerse praerogatieven was voor 
hen slechts een stadium op den weg naar eigen politieke en staatkundige 
onafhankelijkheid. 

Zo heeft het Japanese bewind onder deze volkeren tijdens de bezettings
jaren den haat en afkeer tegen al wat Westers-koloniaal was, aangewak
kerd en onuitroeibaar ingeworteld in de harten der millioenen van Zuid
Oost-Azië, maar overigens wist het slechts door gewelddadig, rigoureus 
optreden eigen machtspositie onder deze volkeren door geveinsde onder-
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werping te verstevigen. Zelfs nationalistische anti-Japanse activiteit bleef 
in die jaren niet uit. Men was pro-Japans geweest, omdat men anti-Westers 
was. Men was niet anti-Westers geweest, omdat men, zoals Japan graag 
gezien had en zoals Japan het dictatoriaal voorschreef, pro-Japans was. 

Na de mislukking nu van het Japanse avontuur, waaraan de nationalis
tische bewegingen in Zuid-Oost-Azië zich op opportunistische gronden 
hadden verbonden en waarmede slechts enkele prominente nationalisten 
zich niet hadden willen verzwageren, staat de ontwaking van Azië nu ge
heel onder leiding van een principieel-revolutionnaire ideologie, welke zich 
scherp distancieert van alle totalitaristisch, fascistisch streven en denken. 
Op zijn minst is dit anti-fascisme en de ideeënwereld van revolutionnaire 
democratie de façade, waarachter het nationalistische streven zich nu vol
trekt. Nationalistisch is het gebleven en dientengevolge ook bewust anti
Westers ingesteld op een, verzet tegen Westerse koloniale overheersing 
in iederen mogelijken vorm, hierin gesteund door de politiek van Rusland 
én die van de Verenigde Staten. Hoe diep het primair anti-koloniale ver
zet in de nationalistische beweging de geesten gevangen houdt, mag o. a. 
blijken uit de populariteit van den Indiër SUBHAS CHANDRA BosE, die, 
tijdens den oorlog'wegens anti-Britse agitatie gevangen gezet, wist te ont
vluchten en 'dienst nam in een nationalistisch Indisch legioen, dat met de 
Japannezen mede in Burma tegen de geallieerden streed. In den oorlog om
gekomen, is hij, ondanks zijn collaboratie met Japan, nu in India populair: 
overal kan men zijn portret daar vinden naast dat van GANDHI en van 
PANDIT NEHRu. Hetzelfde blijkt ook uit de sympathie, welke iemand als 
SOEKARNO wist te behouden in Indonesië, ondanks het feit, dat hij fel 
anti-geallieerd en even fel pro-Japans optrad tijdens de bezettingsjaren 
en duizenden Javanen aan de Japannezen uitleverde, die, op schandelijke 
wijze door de Japannezen te werk gesteld buiten Java, daar geruisloos 
zijn omgekomen. Ondanks dit alles bleef hij tot nu toe de vrijheidsheld 
van Java en president van de door hem uit handen van den Japansen 
generalissimus aanvaarde en gestichte Republik Indonesia. 

Reeds vóór den oorlog vond er een ingrijpende ven~ndering plaats in de 
ideologische structuur van de nationalistische beweging in Indonesië en 
elders. Haar jeugdige leiders oriënteerden haar geheel en al aan de in 
Europa of aan de voeten van Europese docenten geleerde Westerse, z.g.n. 
democratische ideeën. 

Tot deze ideeën behoren in de eerste plaats die van de volkssouvereini
teit en van het zelfbeschikkingsrecht, door Prof. Dr H. KRAEMER wel ge
noemd "het recht op zelfexpressie der volkeren". 

Deze ideeën stemmen in den wortel geheel overeen met, ja zij stammen 
af van dezelfde ideeën, welke éens in West-Europa de leiders der Franse 
revolutie hadden bezield. Het zijn de ideeën, welke als saecularisatiepro
duet van het Westen ons geestesleven nu langer dan een eeuw dermate 
hebben bevrucht, dat ze voor den man van de straat en het "weldenkend" 
publiek, voor de "common sense" en het "gezond verstand" niet anders 
dan vanzelf spreken. 

Ik heb' hier niet de gelegenheid, uitvoerig aan te tonen, dat juist deze 
ideeën het pubtieke leven in West-Europa hebben ontkerstend. Reeds wees 
ik er op, dat èn EDMUND BURKE in Engeland, èn Dr KUYPER in Nederland, 
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de laatste in het voetspoor van Mr GROEN VAN PRINSTERER het onchristelijk 
en ontkerstenend karakter van deze ideeën hebben onderkend en als 
adagium van christelijke politiek den strijd tegen deze ideeënwereld heb
ben aangebonden: Tegen de Revolutie het Evangelie I Wie het verzet van 
het overgrote deel van Protestants Nederland tegen het Indonesisch re
volutionnair nationalistisch avontuur wil verstaan, zal goed doen, 
op deze continuïteit, op dit anti-revolutionnair karakter van dit verzet 
zijn aandacht te richten. Naar onze diepe en innige overtuiging dienden 
wij ons als christenen tegen dezen vorm van afwerping van het koloniale 
juk met hand en tand te verzetten, op dezelfde gronden, waarop wij ons 
in ons eigen land antithetisch plaatsen tegen de in wezen revolutionnaire, 
gesaeculariseerde ideologieën, welke als beginselen het politieke streven 
van Marxistische communisten en van meer burgerlijke revolutionnaire 
democraten stuwen en leiden. 

Bovendien heeft het jongere nationalisme tegelijkertijd als beginselen 
voor zijn revolutionnair nationalistisch streven de Marxistische sociaal
economisch-politieke beginselen aanvaard. Zijn strijd om vrijmaking en 
vrijheid richt zich niet enkel meer tegen de koloniale gezagsstructuur van 
het staatkundig bestel in hun landen, doch ook tegen alle gezagshandhaving, 
welke niet geworteld is in volkssouvereiniteit en zelfbeschikkingsrecht
zonder':enige-nadere-keur, en bovendien beoogt het de omverwerping van 
de "feodale" structuur van eigen Aziatische maatschappij. Niets minder 
dan een sociaal-economische revolutie wordt door hen nagestreefd. De 
bodem van de Indonesische, respectievelijk Aziatische, samenleving wordt 
door hen - zo is althans hun beginselprogram - op zulk een radicale 
wijze omgeploegd, dat deze landen in een minimum van tijd een sociale 
revolutie doormaken, welke hen in staat stelt, een achterstand van eeuwen 
binnen enkele jaren in te halen. Wie een indruk wil krijgen van deze diep
ingrijpende wijziging binnen de nationalistische bewegingen leze de auto
biographie van PANDIT NEHRU. Het hemelsbreed onderscheid met GANDHI 
springt dan terstond in he~ oog. Het ontkerstende Westen heeft vlees en 
bloed in dezen groten, ja voornaamsten leider van het Aziatisch réveil aan
genomen. In hem en met hem is het Oosten op drift geraakt en niemand 
kan voorspellen, tot welke heilloze experimenten dit nog zal leiden. Dezelf
de totaal verwesterde en gesaeculariseerde, ja atheïstische geest spreekt 
uit de geschriften van iemand als SOETAN S]AHRIR, één der jongere leiders 
in Indonesia. Om maar te zwijgen over het radicaal communistische den-

. ken van MAO TSE TUNG, den communistenleider in China. Het ontwaken 
in Azië staat momenteel onder leiding van een intelligentsia, welke geheel 
en al aan eigen Oostersen bodem is ontworteld en welke haar levenssappen 
trekt uit het ontkerstende, gesaeculariseerde, zo niet anti-goddelijke 
Westen. 

Het Westen wordt in Azië bestreden met wapenen, aan het arsenaal 
van het ontkerstende, revolutionnaire Westen ontleend, en de Oosterse 
maatschappij wordt met Westerse gesaeculariseerde' middelen aan een 
formidabele sociale revolutie nu of straks onderworpen. Zeker ten aanzien 
van Indonesië geldt, dat het nog niet is uitgemaakt, of dit experiment 
tenslotte niet op een communistische maatschappij-ordening zal uitlopen, 
d. i. op een meedogenloos totalitarisme, waarin voor geestelijke vrijheid 
geen plaats meer zal zijn. Vergeten wij niet, dat de Revolutie steeds haar 
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eigen kinderen verslindt en dat zij, in haar bandeloze vaart niet te stuiten, 
ook de gematigde leiders, welke haar ontketenden, gemakkelijk uit de hand 
loopt en dan aan de extremistische elementen ten prooi valt. Zeker voor 
Indonesië geldt, dat wie haar· uiteindelijk zal bedwingen, nadat zij den 
vrijen loop heeft verkregen en een zee van ellende over de bevolking heeft 
uitgestort, niet de gematigde, niet de man van het "juste milieu", van het 
juiste midden, hoeft te zijn, maar evengoed de tyran, de dictator, de auto
craat, de alleenheerser kan zijn. De millioenenbevolking van deze landen is 
immers nog niet rijk voor een constitutionele parlementaire democratie. Het 
revolutionnair experiment wordt uitgevoerd op de ruggen van een zelf nog 
allerminst ontwaakte bevolking, welke niet anders dan willoze materie is 
voor een onderneming, die gerijpt is in de hoofden en harten van een jeug
dige intelligentsia, welke zich tot nu toe opwierp als verlichte despotie over 
een volk, dat zelfs het abc der Westerse democratie nog moet leren. 

Wanneer wij ons in de laatste jaren voor de vraag stelden, welke onze 
Christelijke verantwoordelijkheid is, gezien deze ontwaking van Azië, 
dan acht ik het van gewicht, er terstond op te wijzen, dat m. i. deze vraag 
op een andere wijze kwam tot die christenheid, welke tot de niet-koloni
serende volkeren van het Westen en van het blanke ras behoort, dan tot 
de christenheid, welke tot een volk behoort, dat tot heden zich verant
woord zag gesteld voor de handhaving van het overheidsgezag in deze ge
bieden. Immers, men kan het wenden of keren zoals men wil, zij, die het 
overheidsgezag in deze gekoloniseerde landen hadden te mainteneren, wer
den door het ontwakend Azië voor de vraag gesteld, waarmede de andere 
volkeren als zodanig niet worden geconfronteerd, n.l. of zij abdicatie van 
dit gezag met een goed geweten konden verantwoorden. Zo is de niet te 
ontkennen stand van zaken. Men kan dien wel miskennen, negeren, camou
fleren, ontvluchten, desondanks staat men voor die vraag. De verklaring 
der Nederlandse Regering van December 1942, afgelegd bij monde van 
KONINGIN WILHELMINA is uit de confrontatie met deze vraag en ten gevolge 
van deze verantwoordelijkheid geboren. De verklaring van CHURCHILL in 
het Britse Parlement evenzo. Zijn lapidaire uitspraak: "We mean to hold 
our own. I have not become the King's First Minister to preside over 
the liquidation of the British Empire" 5). 

Hier te spreken van een dictaat der feiten, van een onafwendbaar his
torisch gebeuren in Azië, dat als een lawine over ons komt, is camouflage 
en vlucht voor eigen roeping. Waar verantwoordelijkheid is, daar is het 
niet geoorloofd, dóór te rekenen als bij natuurkundige verschijnselen, doch 
daar wordt toegerekend, aansprakelijk gesteld. De volkeren, welke over
heidsgezag in Azië uitoefenden, zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor de 
wijze, waarop zij dit overheidsgezag, dat niet minder dan Goddelijk gezag 

. is, bejegenen. En geen nationalistisch ontwaken in Azië kan hen ontslaan 
van de roeping, eigen verantwoordelijkheid te dragen, en te weten, dat ook 
een beroep op de onontkoombare macht der feiten voor hun verantwoor
ding ligt 6). Gezagsoverdracht, goedschiks of kwaadschiks, gedwongen 

ó) "Wij zijn van plan niet toe te geven. Ik ben niet des Konings Eerste Minister 
geworden OJll het voorzitterschap te bekleden bij de liquidatie van het Britse Impe
rium", geciteerd bij ]. F. Engers, Indië in de Branding, Querido, New York, 
1945, blz. 69. . 

6) C.f. C. G roe n, Gedachten over een· Christelijk Rijksbeleid, T. Wever, Frane
ker, 1949. 
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of vrij~illig, is en blijft gezagsoverdracht : het uit eigen handen laten ont
glippen of ontstelen, dan wel bewust uit eigen handen overdragen aan 
andere1?-: daarvoor blijft verantwoordelijkheid bij hem, in wiens handen 
dit gezag tot nu toe berustte. En het christelijk volksdeel van zulk een land, 
waaruit deze Overheid opkomt, aan welke deze gezagsmaintenering tot 
nu toe was toevertrouwd, kan zeker eigen handen niet in onschuld wassen, 
wanneer zijn Overheid hier schuldig handelt en dit volksdeel, op grond 
van zijn democratische rechten - en dus plichten en verantwoordelijkheid 
- voor zulk· een schuldige handeling carte blancbe gaf. Dit christelijk 
volksdeel was, juist op grond van zijn parlementaire voorrechten en 
verplichtingen en naar de mate van deze verplichtingen mede verantwoor
delijk voor den gang van zaken in het betrokken Aziatische gebied. Mede 
voor zijn verantwoording lag de vraag, of een omverwerping van het 
vigerend gezag mag worden gedoogd en of zulk een gedogen van een 
in wezen revolutionnair experiment tot. heil van de betrokken volkeren 
in Azië strekt. 

De andere Westerse volkeren zijn slechts indirect voor een gelijke vraag 
gesteld. Zij hebben slechts de verantwoordelijkheid, de souvereiniteit van 
die volkeren en staten te eerbiedigen, met wie zij op voet van vrede 
leven, en, zo zij menen te moeten ingrijpen, dan dienen zij wel te ver
staan, dat zulk een ingrijpen formeel in niets van een casus belli - een re
den tot oorlogsverklaring - verschilt. Slechts overmacht kan oorzaak zijn, 
dat deze casus belli dan niet tot oorlogvoering leidt. Overmacht bij de ene 
partij enerzijds en ontstentenis van roepingsbesef bij de andere partij 
andererzijds, angst en vrees, d. i. innerlijk geestelijk onvermogen. 

Reeds wees ik er op, dat de structuur van het nationalistisch streven 
in Indonesië onder leiding van de leidslieden der Republik lndonesia 
geheel overeenkomt met die van de Franse Revolutie. Zij is in wortel 
en tak revolutionnair. Wie hier als christen verantwoordelijkheid droeg, 
mocht niet anders dan dit heilloos experiment, dat de waré vrijheid inruilt 
voor de valse vrijheid van een revolutionnaire democratie en dat prin
cipieel recht gelijkstelt aan macht en geweld, afbidden en waar hij k~, 
tegenstaan. Dat Azië ontwaakt, is hem lief. Daar heeft hij zelf aan mee
gewerkt. Maar dat het ontwaken van Azië onder leiding staat van een 
Godloze ideologie en navenante praktijken, dat smart hem diep en dat 
mag hij, voorzover hij hierin roepingsmacht heeft, niet tolereren. Wij 
kunnen ook niet voor een tijd de ordinantiën Gods, waaraan wij zelf 
gebonden blijven, ook indien anderen zic~ er van ontslaan, negeren, omdat 
wij ons niet van onze wezenlijk christelijke verantwoordelijkheid mogen 
afmaken. Van de verantwoordelijkheid aan Christus, Die ons vraagt, 
w~t wij in ons leven en op onze plaats met Zijn Woord hebben gedaan. 
De gehoorzaamheid aan het Woord Gods, dat alle revolutionnaire gezags
ondermijning veroordeelt en dat. zelfs aan de christenslaven verbood, 
hun heren ongehoorzaam en niet onderdanig te zijn, behoort meer klem 
op de consciëntie der christenen te oefenen dan het woord van heel de 
wereld om ons heen. En dat niet, omdat wij geroepen zouden zijn tot 
een krampachtige en hopeloze zelfhandhaving in bevoorrechte posities, 
doch dat uitsluitend en alleen, omdat wij weten, dat Gods gebod tot zegen 
is en dat de overtreding van Zijn geboden slechts heilloze gevolgen kán 
heQben: zo waarachtig als God regeert en niet met Zich laat spotten. 
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D. w. z. - en dat ter wille van het heil der Aziatische volkeren zelf -: 
wie voetstoots toegeeft aan een revolutionnair, ongoddelijk streven en 
drijven, heeft de fundamenten der samenleving onderwoeld, is één der 
dynamiteros, en staat schuldig aan verzaking van zijn roeping. Misschien 
niet tegenover het wereldgeweten - wat zegt dit? Wij leven en sterven 
den Here Christus, en niet voor het aangezicht van het wereldgeweten. 

In dit verband is het niet ondienstig, er op te wijzen, dat die christe
nen, welke sympathiseerden met de Republik Indonesia als het symptoom 
van het ontwakend Azië in Indonesia, tot nu toe steeds op twee gedachten 
hebben gehinkt. Evenals de publieke opinie in de United States. Immers 
enerzijds wordt door hen het revolutionnair onderwoelen van alle kolo
niaal gezag toegejuicht, en daarmede impliciet. de rechtmatigheid van 
de omverwerping langs gewelddadigen weg van het enig bestaande gezag, 
en dat op grond van de idee van volkssouvereiniteit en ,zelfbeschikkings
recht. Maar andererzijds stelden diezelfde christenen, in bond met de 
gematigde revolutionnaire democraten en in overeenstemming met de 
United States, den eis, dat er slechts mocht worden onderhandeld met 
"constructieve" figuren, met gematigde elementen onder de revolution
nairen, met aanhangers van een socialistische democratie. Dit is een 
grandioze inconsequentie, die zichzelf wreekt, en die nooit te handhaven 
valt 7). Die immers slechts kan worden gehandhaafd, indien men zich
zelf nog souvereiniteitsrechten toekent en indien men bereid is, met de 
sancties van de zwaardmacht aan dezen eis kracht bij te zetten. Maar 
onvermijdelijk doet men dan onrecht aan eigen gevindiceerde overtuiging 
van volkssouvereiniteit en zelfbeschikkingsrecht ook voor de Aziatische 
volkeren. Van welke zijde men deze houding ook beziet, innerlijk twee
slachtig en zichzelf verterend blijft zij te allen tijde. Zij houdt abdicatie 
én maintenering van koloniaal gezag in; zij neemt met de ene hand 
terug wat ze met de andere gaf; zij onderhandelt op voet van gelijkge
rechtigdheid, doch met behulp van bajonet en tank; zij legt den vrede 
met geweld op, en veroordeelt zichzelf wegens rechtsverkrachting, en zij 
proclameert in feite het goed recht van het allesbeslissend geweld. 

Dit kan ook kwalijk anders. Immers, de' revolutionnairegeest, door 
het Westen zelf ontketend en nu in het Oosten vaardig geworden over 
de nationalistische leiders, is, of hij nu reactionnair dan wel progressief, 
gematigd dan wel extreem is, in zichzelf de haard voor alle geweldpleging, 
en als zodanig de principiële bedreiging voor den vrede en voor het waar
achtig rechtsbestel. Zij is de bron voor den burgeroorlog, maar zij is niet 
minder een permanente bedreiging voor de vreedzame samenleving der 
volkeren onderling. Want deze geest kent geen grenzen. Daarom is het 
ongelimiteerd spreken van het goed recht der zelfexpressie der volkeren 
een verraad aan onze christelijke roeping, een knieval voor de brute macht, 
en uiteindelijk slechts bruikbaar voor communistische propaganda buiten 
de door het communisme getyranniseerde gebiedsdelen der wereld. Om
dat zij recht kortweg tot macht herleidt. Wij hebben geen christelijke 
verantwoordelijkheid meer, indien wij niet inzien, dat wij, elk op zijn 
plaats en t;taar zijn individuele roeping, juist deze gelijkstelling van macht 

7) Men leze de voortreffelijke analyse hiervan bij C. G roe n, a. W., Wever, 
Franeker. 
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met recht als de wortelzonde van den mens moeten ontmaskeren en 
bestrijden en deze "gerechtigheid" onderkennen en weerstaan als ge
camoufleerd onrecht en als een vrijbrief voor den machtswellustige, om 
ongestoord en gewetenloos zijn gang te gaan. Een dergelijke geestesin
stelling te willen matigen, is puur zelfbedrog. Zij laat zich niet matigen, 
want zij is principieel de verheerlijking van de grenzenloze zelfhand
having, koste wat het koste! 

De zelfbegrenzing van den mens op alle terrein des levens, uit eigen 
innerlijke overtuiging, ons gegeven in de ontwaking van het christelijk 
levensbesef, dat zich verantwoord weet aan God voor den dienst aan 
God en den naaste, deze zelfbegrenzing, welke ons als een begenadiging 
van boven wordt geschonken in Christus, onzen Heer, zij is het enig 
Evangelie, dat tegen deze revolutionnaire, geen grenzen eerbiedigende 
geestesgesteldheid door ons moet worden gepredikt en beleden. De ver
lossing in Christus van alle ongerechtigheid, tot een leven, matig, recht
vaardig en godzalig, waarin wij wereldse begeerlijkheden verzaken: dit 
Evangelie is het enig geneesmiddel tegen deze revolutionnaire, verwereld
lijkte en goddeloze ideologieën met al haar rampzalige gevolgen. Wij zijn 
van onze christelijke verantwoordelijkheid niet eerder ontslagen, dan 
nadat wij dit Evangelie tegenover de Revolutie hebben gesteld: het Evan
gelie der vrijwillige en van boven geschonken zelfbegrenzing, die weer 
weet van de grenzen der ordeningen Gods en van de zelftucht, omdart: 
wij leerden te knielen voor God en Zijn rechten. Dit Evangelie herleidt niet 
langer recht tot machtsexpansie, en tot vrijheidsmateloosheid, welke ruï
neus is, doch het herleidt recht tot dienst aan God en den naaste, en tot 
zelfbegrenzing binnen de maat van den dienst. 

Inmiddels heeft ons Nederlandse volk en zijn Overheid een politiek 
ten aanzien van het Indonesische vraàgstuk gevolgd, welke door totaal 
andere richtlijnen dan welke wij door het christelijk beginsel om Gods 
wil geboden achten, werd beheerst. Zij volgde de politiek, welke wij hier
boven als een grandioze inconsequentie meenden te moeten betitelen, 
en die noodwendig op een even grandioze m~slukking moet uitlopen. 

Zij was koloniaal èn anti-koloniaal, zij steunde op gezagseerbiediging 
èn gezagsondermijning, zij aanvaardde het vrijwilligheidsbeginsel èn 
tornde tegen dit beginsel op, zij wilde een evenwicht tussen een krachtig 
ja en een even krachtig neen, zij gaf vertrouwen, dat zij begeleidde met 
een even sterk wantrouwen, zij bestond uit geven en nemen, uit aanvaar
ding van de verantwoordelijkheidsdécharge door het "dictaat" der feiten, 
zij vluchtte en zij maakte weer rechtsomkeert, zij noemde onderhandelingen 
met Ir SOEKARNO onwaardig èn ging er toe over. En wat zo al niet meer? 
Zij was tot veel, zo niet tot alles in staat, echter met- uitsluiting van dit 
ene: Tot uitbanning van innerlijke tegenstrijdigheid was zij niet in staat, 
en tot aanvaarding van christelijke verantwoordelijkheid, zoals wij die 
haar voorhielden in dien diepen ernst, waardoor inzonderheid de desbe
treffende parlementaire redevoeringen van onzen fractieleider in de 
Tweede Kamer gekenmerkt waren, was zij in elk geval nooit of te nimmer 
bereid. 

Het Indonesische vraagstuk heeft zich inmiddels in snel tempo afge
wikkeld. Het is stellig overbodig op te merken, hoe diep wij dezen gang 
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van zaken betreuren en er ons als Nederlandse christenen voor schamen. 
De ontstentenis van christelijke verantwoordelijkheid heeft van den be
ginne aan een belangrijke en schuldige factor betekend in de ontwikke
ling' der Indonesische problematiek. En Nederlands' houding in dezen 
kan niet anders dan als een symptoom van voortgaande ontkerstening 

. van het Nederlandse volksleven worden aangemerkt. De beginselen 
deugen niet. Dat het beginsel waarlijk geen theorie is, die op de praktijk 
van het handelen zonder invloed zou blijven, blijkt duidelijk uit dezen 
gang van zaken. "Ideeën hebben benen": zo schreef onlangs een Ameri
kaan! Een eeuw vóór hem had GROEN VAN PRINSTERER dit zelfde, doch 
dan in religieuse visie en taal reeds geleerd. 

Nu is het gevaar niet denkbeeldig, dat na het welslagen van het revolu
tionnair-nationalistisch experiment, leidende tot de definitieve onttroning 
van den Westersen souverein in de Aziatische koloniale gebieden en tot 
de machtsverheffing van den eens revolutionnairen avonturier - al of niet 
met schuldige medeplichtigheid, direct of indirect, van Westerse mogend
heden en zelfs van Westerse christenen -, die Westerse christenheid, 
welke tot nu toe om den wille van de Aziatische volkeren zich tegen 
deze revolutionnaire en misdadige woelingen verzette, zich van nu af 
aan en voortaan niet meer verantwoordelijk zou achten voor het welzijn 
en heil van de betrokken volkeren. 

Tegen dit gevaar wil ik toch met ernst waarschuwen. Zulk een reactie 
is menselijk. Maar zij is ook al te menselijk. Zij is in wezen even revolu
tionnair als het nationalistisch streven in Azië in den loop van zijn ont
wikkeling is geworden. Want zij miskent de roeping, welke de historie 
ons oplegt. Zij miskent het feit, dat de Aiiatische volkeren, waarmede wij 
eeuwen lang nauw verbonden waren, onze naasten zijn geworden en dat 
vervreemding onzerzijds ons pas geoorloofd is, indien te onzaliger ure de 
betrokken Aziatische volkeren alle verkeer en band met ons zouden af
snijden of onmogelijk maken. Geschiedt dit niet, dan zullen wij gevolg 
moeten geven aan de christelijke roeping, dezen naaste van vroeger en 
nu, te dienen waar wij maar kunnen en zoals wij maar kunnen. 

In de eerste plaats denk ik hier aan de Christelijke Kerk in deze Westerse 
landen. Zij zal haar aandacht primair aan die volkeren ter wereld dienen 
te wijden, waarmede zij door staatkundige banden tot nu toe nauw 
was verbonden. Ik acht het willekeur en miskenning van de leiding Gods 
in de historie, indien wij de verbanden. met de Aziatische kerken, welke 
vóór het nationalistisch experiment bestonden, vanwege het slagen van dit 
experiment zouden verbreken en daarom voor onzen zendingsarbeid elders 
terrein zouden gaan zoeken. Dat mag niet eerder, dan nadat wij zien, dat 
ons ook deze zendingsarbeid in de betrokken landen onmogelijk wordt 
gemaakt. Juist deze banden met de christenheid in Azië zijn ons zo dier
baar en dienen door ons zo nauw mogelijk te worden aangehaald in dezen 
revolutionnairen tijd. Want door middel van deze banden mogen wij voort
gaan, deze volkeren te dienen met het hoogste, dat ons werd toevertrouwd: 
het Evangelie van de zaligmakende genade Gods voor alle mensen, ons in 
Christus verschenen. Er wordt hoge, nobele christelijke karaktervolheid 
van ons gevorderd om ons hart aan dit zendingswerk liefdevol te blijven 
wijden, zonder rancune, zonder nevenbedoelingen, alleen om Christus' wil. 
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Maar zulk een beproeving des geloofs is. kostelijk voor God en heilzaam 
voor onszelf. 

Een open vraag is het echter, of deze gelegenheid ons nog wel zal wor
den geboden in die landen, waar het nationalisme langs revolutionnair!!11_ 
weg aan de macht mocht komen. Wij mogen niet vergeten, dat hiervoor 
niet minder dan een onbeperkte en loyale staatkundige en maatschappelijke 
vrijheid van godsdienst en godsdienstige propaganda zelfs voor buiten
landers wordt gevorderd. 

Wie kennis nam van de omvangrijke studie van Prof. M. SEARLE BATES, 

Religious Liberty, an lnquiry, New. York and London, 1945, en van de 
hier te lande verschenen studie van Dr J. VERKuYL, Enkele aspecten van 
het probleem der godsdienstvrijheid in Azië, Kok, Kampen, 1948 geraakt 
diep onder den indruk van het ontstellende feit, dat er tot nu toe in Azië . 
geen autochthone (inheemse) voedingsbodem voor godsdienstvrijheid be
staat. Terecht wijst Dr VERKUYL dan voorts ook op het even ontstellende 
verschijnsel, dat het humanisme er tot p.u toe allerminst blijken van gaf, 
dat godsdienstvrijheid een zaak is, waarvoor het uit innerlijke overtuiging 
goed en bloed veil heeft. 

De ,zaak van de vrijheid der zendingsactiviteit en Evangelieprediking 
door Westerse kerken in Azië staat er heel niet gunstig voor. 

Eigenlijk kan godsdienstvrijheid alleen maar warme verdediging vinden 
bij bepaalde christelijke kerken. Ook binnen het christendom lang niet 
over de ganse linie. Welnu, die christelijke kerken, welke staan voor gods
dienstvrijheid, zullen al het hare moeten doen, om de christenheid in Azië 
het hoog belang van godsdienstvrijheid, ja de roeping der christenheid, de 
wacht te betrekken bij de godsdienstvrijheid als een integraal christelijke 
roeping, indachtig te maken en op het hart te binden. Zij zullen de christen
heid der Aziatische volkeren moeten stimuleren tot christelijke activiteit 
in het publieke leven, teneinde als christenheid op te komen voor het goed 
recht dezer godsdienstvrijheid, ja voor al de waarachtige vrijheidsrechten 
van de onderdanen. Ongetwijfeld zullen wij de Aziatische christenen op 
allerlei wijze ter zijde moetèn staan, om hen te sterken en te stuwen in 
hun christelijke roeping, op te komen voor de zelfbegrenzing der over
heidsmacht en overheidsroeping. Want alleen deze in de volksconsciëntie 
gewortelde wil tot zelfbegrenzing van de staatkundige Overheid is een 
waarborg voor loyale toepassing van het beginsel der godsdienstvrijheid. 
Hier ligt het dodelijk gevaar van alle communistisch streven, dat het in be
ginsel geen open oog en geen hart heeft voor de vrijheidsrechten van onder
danen, omdat het niet anders dan brutale maèhtsaanbidding kent. 

Ook de internationale samenleving heeft hier een taak. Een zeer belang
rijke. Of zij die ziet, en bereid is, haar te behartigen en er voor te stáán? 
Ik betwijfel het zeer, ondanks alle schoonschijnende fraseologieën en 
schriftelijke verklaringen. Waarde hebben dergelijke uitspraken pas, wan
neer men er goed en bloed voor over heeft en uit christelijk verantwoor
delijkheidsbesef leeft. 

Hier ligt stellig één der primordiale roepingen van een internationale 
christelijke vredesbeweging. Zij heeft er naar te jagen, dat in de inter
nationale samenleving dit christelijk rechtsbeginsel der zelfbegrenzing van 
de overheidsmacht als een kostelijk beginsel, een waarborg voor waarachti
gen vrede· wordt aanvaard en gehuldigd. Zonder handhaving van dit be-
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ginsel in de consciëntie van onderdanen en Overheden blijft dè vrede in 
gevaar. 

Overzien wij echter den huidigen stand van zaken, dan mogen wij ons
zelf niet verbloemen, dat helaas het spreken van "onze christelijke verant
woordelijkheid" bij lange na niet meer identiek is met het spreken van 
"onze Europees-Amerikaanse", "onze Europese", "onze Westerse", zelfs 
"onze Nederlandse verantwoordelijkheid" . Want in deze, eens chri~telijke 
volkerenwereld, overheerst momenteel de saecularisatie. Tegenover en ten 
dienste van het ontwakend Azië staat helaas geen "christelijk" Westen 
meer 8). Azië ontwaakte en kwam tot zichzelf langs den weg van een toe
eigening juist van die radicaal gesaeculariseerde, ontkerstende ideeën van 
het Westen. Wat heeft het Westen hier tegenover te stellen? Het is immers 
zelf door deze ideologieën bevangen? Zo is het momenteel een illusie, te 
menen, dat Westerse cultuur- en geestesoverdracht heilzaam zou zijn 
voor de Aziatische volkeren. De herleving van het heidendom en de assi
milatie van het Westerse neopaganisme door de leidende figuren in Azië is 
een permanente bedreiging van den wereldvrede, en zeker voor het Westen 
zelf. De "zelfexpressie" van Azië kent, gezien haar revolutionnairen aard, 
geen grenzen dan alleen de machtsgrenzen. Europa is dan maar klein, 
eigenlijk een dépendance van Azië. Het Europa-centrisch denken wordt 
in deze zelfexpressie radicaal omgekeerd in een Azia~centrisch denken. 
Liefst in naam van de wereldmensheid. Europa behoort dan tot Azië 9), 
en wordt er een zoveelste provincie van. 

Tegen deze bedreiging staat het gesaeculariseerde Westen geestelijk vol
slagen weerloos. Een aanbidding van het pseudo-democratisch beginsel van 
het recht van de helft plus één is de ondertekening van het doodvonnis 
over onze West-Europese landen. Zowel ter wille van de volkeren van 
Azië, over wie zich een nacht zonder dageraad dreigt uit te spreiden, 
als ter wille van Europa, dat aan eenzelfde bedreiging bloot staat, hebben 
wij in christelijk verantwoordelijkheidsbesef te ijveren voor een herkerste
ning, integraal en exclusief, zonder enige synthese met niet-christelijke 
overtuigingen en levensbeschouwingen, van de landen en volkeren van dit 
werelddeel, zolang het nog een zelfstandig werelddeel kan heten. Een 
herkerstening tot christelijke weerbaarheid is een taak, welke in de eerste 
plaats uit gehoorzaamheid aan den Christus op onze schouderen rust. 
Zij is, in de huidige constellatie, de eerst gevorderde bijdrage voor den 
wereldvrede, en waarlijk niet alleen een ideaal, waarvoor wij ons hebben 
te geven uit welbegrepen christelijk eigenbelang van de hier woonachtige 
christenheid. Zonder deze herkerstening wordt Nederland al meer een stip 
op de wereldkaart en Europa tot een werelddorp : meer niet. Doch slechts 
bij aanwezig christelijk karakter van deze volkeren kan onze bijdrage 
voor den wereldvrede niet meer worden gewogen, geteld of gemeten, is 
zij niet van quantitatieve doch van qualitatieve waarde en reikt zij ver uit 
boven het zielental van de inwoners van Europa. Want van den christen-

8) Men leze het ontstellende, paganistische en nihilistische geschrift van Dr R. F. 
B eer I i n g, hoogleraar in de Wijsbegeerte te Djakarta, Onsocratische Gesprekken, om 
te zien, hoe een gesaeculariseerd Westerling aan den Oostersen intellectueel den 
"dienst" bewijst van een radicale ontgoddelijking, ja ontmenselijking van het leven, 
en van een verwakkering van Aziatisch superioriteitsbesef ten overstaan van een zich
zelf elk roepingsbesef ontnemend Westen. 

9) Men vergelijke de profetische visie van Dr A. K u y per te dezen in diens Pro 
Rege, lIl, blz. 306 e.v. 
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mens geldt, ook in dezen strijd voor den wereldvrede, nog steeds het woord, 
dat Jozua tot Gods volk sprak, toen zij een overmachtig heidense wereld 
voor zich zagen liggen: Een enig man onder u zal er duizend jagen 
(Jozua 23 : 10). 

* 
HERBEWAPENING V AN WEST-DUITSLAND 

DOOR 

PROF. DR G. H. J. VAN DER MOLEN 

Is Duitsland's hermilitarisering een zaak, die alleen het Duitse volk 
aangaat? Of zijn de omwonende volken daarbij zo nauw betrokken, dat 
zij gerechtigd zijn zich daarover een oordeel te vormen en dit uit te 
spreken? 

Het is duidelijk, dat het Duitse volk en de Duitse regering in de eerste 
plaats in deze kwestie een beslissende stem moeten hebben. Zij dragen de 
verantwoordelijkheid voor het al of niet bewapenen. De gevolgen van het 
een of van het ander zijn in de eerste plaats (niet uitsluitend) voor hun 
eigen rekening. 

Doch zelfs wanneer deze hermilitarisering de herleving van de oude 
nationale Duitse krijgsmacht ten doel had (hetgeen niet het geval is), dan 
nog zouden Duitslands buren er mee te maken hebben. De jongste geschie
denis heeft dit voldoende geleerd. 

Des te meer is dit het geval nu het hier geen uitsluitend nationale aange
legenheid betreft. Duitslands centrale ligging in Europa maakt; dat de 
vraag of dit land al dan niet voorzien zal zijn van een verdedigingsapparaat, 
van het grootste belang is voor het gehele vraagstuk der Europese veilig
heid. En dat niet alleen. De beantwoording van deze vraag is mede-bepalend 
voor de plaats, die Duitsland in de toekomstige Europese Unie zal innemen. 
Zal West-Duitsland zich isoleren van West-Europa en trachten tussen 
Oost en West een afzonderlijke neutrale positie in te nemen? Of zal het in 
het kader van de Europese samenwerking zijn deel bijdragen tot verdedi
ging van onze gemeenschappelijke cultuurgoederen ? 

Het probleem der Duitse herbewapening dient scherp te worden gesteld. 
Het gaat niet om een nationale Duitse krijgsmacht, maar om de inschake
ling van een Duits aandeel in het West-Europese verdedigingssysteem. 
Het probleem heeft twee kanten: een algemene en een specifiek Duitse. 
De Duitse herbewapening is geen uitsluitend Duits-nationale aangelegen
heid. Zij gaat ons allen aan en wij zijn verplicht ons daarover een oor
deel te vormen. 

1. Bezien vanuit het algemene aspect sta voorop, dat een eventuele 
Duitse herbewapening uitsluitend in dienst zou moeten staan van de ver
dediging tegen een onrechtmatige aggressie. Een aanvalsoorlog tegen wie 
dan ook moet met de meeste kracht van de hand worden gewezen. 

Al is het moeilijk een scherp juridische begripsbepaling te geven van een 
aggressie, practisch is de aggressor in den regel gemakkelijk genoeg aan 
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te wijzen, alle camouflage ten spijt. Ook dit heeft de jongste geschiedenis 
aangetoond. 

Het gaat er dus om of West-Europa zich militair sterk moet maken 
om een eventuelen aanval met geweld van wapenen te kunnen weerstaan. 
Slechts weinigen, ook in Duitsland, ontkennen het recht en den plicht van 
de West-Europese staten in het algemeen, zich in geval van nood te ver
dedigen. De politiek der geweldloosheid wordt slechts door enkelen voor
gestaan. 

,Wij onderschrijven echter volkomen de waarschuwing van Duitse zijde, 
dat men zijn vertrouwen niet moet stellen op de wapenen. Niet alleen ons 
geestelijk heil hangt van God af, Hij is ook onze toevlucht en onze sterkte 
wat ons lichamelijk en materieel welzijn betreft. Op Hem is ons vertrou
wen geweest, toen wij vijf jaar lang gebukt gingen onder vreemde over
heersing. Maar dat neemt niet weg, dat wij zelf alles in het werk stelden 
om van het juk bevrijd te worden en dankbaar de hulp aanvaardden, die 
ons werd geboden. . 

Het vertrouwen op God mag in den regel niet leiden tot passiviteit. Het 
sluit eigen activiteit niet uit. Het is echter goed, dat wij elkander steeds 
weer wijzen op datgene, wat primair moet zijn, n.l. dat wij, hoe het ook 
gaat, veilig zijn in Gods hand en dat Hij ons verlossen kan uit allen nood. 

De christen kan en mag zich dan ook nooit laten leiden door angst. 
Het is niet uit angst voor Rusland of uit angst voor een komenden oorlog, 
dat wij onze houding mogen laten bepalen. Christus heeft ons vrijgemaakt 
van den angst, die van nature in elk mensenhart leeft. 

Wij moeten ieder in ons eigen land en in onzen eigen kring door onze' 
rustige levenshouding blijk geven van deze geborgenheid in Christus. Zo 
zullen wij de angst-psychose, waaraan de Westerse volken zeker niet 
vreemd zijn, kunnen tegengaan en bestrijden. 

Het is beslist onjuist te menen, dat het anti-communisme, zoals dit zich 
in de Westerse landen openbaart uit angst zou voortkomen. Althans in 
Nederland is dit zeker onder de christenen niet het geval. 

De overtuiging, dat in het communisme een economisch en politiek stel
sel is belichaamd, dat voortspruit uit een materialistische levensbeschou
wing, doet ons dit stelsel als anti-christelijk van de hand wijzen. In dit 
systeem is voor de geestelijke waarden, die ons in de Heilige Schrift als 
de hoOgste goederen worden voorgesteld, geen plaats. 

Tegenover het Russisch communisme past een beslist en onvoorwaar
delijk "neen", daar het in theorie en practijk berust op leugen en terreur, 
daar het de, menselijke persoonlijkheid niet acht en in dienst staat van 
een kleine groep van machthebbers, voor wie de woorden recht, waarheid 
en vrijheid geen wezenlijke betekenis hebben. ' 

Dit Russisch bolsjewisme is om twee redenen gevaarlijk. Primo, omdat 
het communisme zich de wereldrevolutie ten doel stelt en dus overal on
enigheid en wanorde probeert te stichten. Dit doel wordt nooit uit het 
oog verloren, ook al tracht men het soms meer op indirecte dan op directe 
wijze te bereiken. 

Secundo, omdat het bolsjewisme in onzen tijd gekoppeld is aan het Rus
sisch imperialisme, een streven waaraan grote en machtige landen nu een
maal gemakkelijk ten prooi vallen. 

Dit alles tezamen maakt de dreiging uit het Oosten reëel. Daartegenover 
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zijn wij geroepen de geestelijke goederen, die God ons in het Westen, 
ondanks de vergaande verwereldlijking en afval van Hem, nog gelaten 
heeft, te beschermen. Wij mogen immers niet toelaten, dat het land van 
den leugen zich onbeperkt uitbreidt, noch in Europa, noch daarbuiten. 

Doch al wijzen wij het communisme met de meeste kracht af, dan be
tekent dit niet, dat wij hen, die onder dit regiem zuchten, niet te allen 
tijde de vriendenhand willen toesteken.· Er is geen tegenstelling tussen 
Oost en West als het op de volken aankomt. Er is een scherpe tegenstelling 
tussen de ene en de andere levensbeschouwing en tussen het ene en het 
andere regiem. Maar de saamhorigheid van het ganse menselijke geslacht 
omsluit ook het Russische en het Chinese volk. 

Wanneer wij streven naar een Europese Federatie, dan blijft ons oog 
daarbij voortdurend mede gericht op die volken, die krachtens hun 
Westerse cultuur bij de West-Europese volken behOJ;en. Wij zullen altijd 
diep beseffen, dat een West-Europese Federatie slechts een romp-Federatie 
is, met een open deur naar het Oosten. 

Een Europese Federatie op waarlijk democratischen grondslag en met 
behoorlijke waarborgen voor de individuele vrijheid en de sociale gerech
tigheid moet zoveel aantrekkingskracht bezitten, dat de Oost-Europese 
landen vanzelf gedrongen worden er zich vrijwillig bij aan te sluiten, 

Il. In dit algemene raam moeten F wij de kwestie der Duitse herbe
wapening zien .. Het is voor buitenlanders zeer moeilijk tot een juist en 
billijk oordeel te komen, temeer daar de Duitsers zelf hierover verte van 
eensgezind zijn en dat op de meest uiteenlopende gronden. 

Daar echter Duitsland een belangrijke schakel vormt in de ,wordende 
Europese integratie 1) kan Duitslands houding ons niet onverschillig laten. 
Niemand verlangt ernaar weer een militair machtig en sterk Duitsland aan 
zijn grenzen te zien, maar een weerloos Duitsland betekent een "missing 
link" 2) in Europa's verdediging en is daarom een niet minder groot ge
vaar voor zijn Westerburen. 

Er zijn enkele argumenten, die van Duitse zijde tegen de herbewapening 
worden aangevoerd, waarvoor ook niet-Duitsers begrip kunnen hebben, 
al achten zij ze niet doorslaggevend. Andere argumenten zijn voor buiten
landers, die in eigen land bereid zijn grote offers te brengen voor hun 
verdediging, minder goed te verstaan. 

Er schuilt ongetwijfeld een gevaar in, een volk, dat nauwelijks zes jaar 
geleden volkomen ontwapend werd, opnieuw wapens op te dringen. 
Temeer daar dit meebrengt, dat men de oude militaire kaste moet raad
plegen en wellicht moet inschakelen. Het is moeilijk, de Duitse jeugd, 
die uit verklaarbare reactie thans voor een groot deel de wapens verfoeit 
(de O. M. - Ohne Mich 3)-beweging verwerft groten aanhang I), weer 
voor den krijgsdienst te winnen. De Duitse jeugd - zo zegt men terecht 
- heeft nog geen tijd gehad, na den fatalen invloed van het nationaal
socialisme, zichzelf te hervinden. Het gevaar van een herlevend militarisme 
in Duitsland moet niet worden onderschat. Maar moet het onmogelijk ge
acht worden, dat de Duitse jeugd wordt ingeprent, wat de jeugd van 

1) Eénwording. 
2) Ontbrekende schakel. 
3) "Zonder mij". 
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andere landen (Zwitserland, Frankrijk, Nederland enz.) reeds heeft ge
leerd, dat een bewapend land niet aggressief behoeft te zijn en dat be
wape ning niet noodwendig tot aggressie behoeft te leiden? Zwitserland, dat 
wellicht het sterkst bewapende land van Europa is, levert geen gevaar voor 
den wereldvrede op. Kan men de Duitse jeugd niet bijbrengen, 1° dat 
wapens slechts dienen mogen ter verdediging en nooit gebruikt mogen 

. worden om imperialistische doeleinden te verwezenlijken, ~ dat het dit
maal weliswaar niet gaat om de macht en grootheid van Duitsland, maar 
om een doel van wijder strekking n.l. de beveiliging en bescherming van 
de West-Europese waarden? 

Veel, zo niet alles, hangt hier af van de leiding van hen, die op geestelijk 
en politiek gebied invloed hebben. Sommige van deze leidslieden wekken 
direct of indirect op tot dienstweigering. Dit lijkt ons onjuist en ge-
vaarlijk 4). ' 

Wie naar eigen overtuiging zijn geweten geweld aandoet door in mili
tairen dienst te gaan, heeft recht op respect voor zijn gewetensbezwaar 
vàn de zijde van de Overheid. Iets anders is, jonge mensen hiertoe aan te 
sporen. Dan is het geen individuele gewetenskwestie, maar een volgen 
van wat van hoger hand wordt aanbevolen. 

De moeilijkheden, die zich hier voordoen, zijn natuurlijk niet gering. 
De tijd is eigenlijk te kort geweest om door middel van de opvoeding de 
Duitse jeugd een dieper inzicht in de problematiek bij te brengen, doch 
dit maakt de verantwoordelijkheid van hen die leiding moeten geven slechts 
des te zwaarder. 

Een derde argument, dat in het buitenland weerklank vindt, is de diepe 
ellende en de grote sociale nood, die Duitsland noodzaakt alle krachten 
in te spannen voor zijn wederopbouw. De talloze vluchtelingen en daklozen 
moeten worden geholpen en dat ten spoedigste. Niet alleen omdat zij een 
gevaarlijken haard van onrust en ontevredenheid vormen, maar ook omdat 
hun ellende ten hemel schreit. 

Moet men nu deze voor de hand liggende taken laten liggen om alles 
voor de herbewapening ter zijde te stellen? Een verproletariseerd en sociaal 
onbevredigd Duitsland in het hart van Europa is ongetwijfeld een groot 
gevaar. Maar wij willen hier alleen een paar vragen stellen. Zou een Duitse 
bijdrage in de Europese weerbaarheid een zodanigen last betekenen, dat 
alle sociale maatregelen en de woningbouw daardoor zouden moeten wor
den opgegeven? Ligt hier niet een groot verschil met de totale militari
sering van het HITLER-Duitsland, dat zich sterk maakte tegen vrijwel heel 
Europa (en Amerika!) ? Herbewapening betekent thans een klein deel van 
het grote geheel. Is het te brengen offer daarmee dan ook niet in over
eenstemming? 

Men moge ook niet vergeten, dat een sociale welvaartspolitiek onver
biddelijk wordt afgesneden, zodra een oorlog uitbreekt. Indien het nemen 
van afweermaatregelen een middel zou zijn om een oorlog te voorkomen 

4) In een blaadje getiteld An die Gewehre? Neinl van October 1950 wekt de Bruder
schaft der Bekennenden Kirche openlijk tot dienstweigering open verzekert de dienst
weigeraars van de voorbede en hulp der christelijke gemeenten. Wij gaan op hetgeen in 
dit blaadje gezegd wordt niet uitvoerig in, doch protesteren slechts tegen de gewetens
censuur die tot uiting komt in de zinsnede: "Niemand im Osten oder im Westen 
Deutschlands kann bei der Teilnahme an diesèm Krieg der Weltmächte ein gutes Ge
wissen haben." 
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- wat toch het doel der herbewapening is - zou het dan niet de offers, 
die thans ,gevraagd worden, waard zijn ? 

Er zijn andere argumenten, waarmee de Duitse herbewapening wordt 
afgewezen, die ons buitenlanders, minder toespreken. 

Duitsland is in twee delen verdeeld. Men wil niet onvoorwaardelijk den 
kant van het Westen kiezen, ofschoon men zich innerlijk met het Westen 
verwant weet, omdat men het ideaal van de Duitse eenheid voorop stelt. 
Doet hier het oude Duitse nationalis~e zich niet gelden? Men vreest een 
.gewapend conflict omdat dit wel eens tot een duurzame scheiding tussen 
Oost- en West-Duitsland zou kunnen leiden. Maar niemand kan zeggen 
of dit werkelijk het geval zou zijn. Een nieuwe oorlog zou ook hereniging 
kunnen brengen. 

Hermilitarisering van West-Duitsland zou een burgeroorlog of liever 
een broederoorlog ten gevolge kunnen hebben. Maar is een oorlog met 
Frankrijk, België of Nederland in zekeren zin ook geen broederoorlog ? 
Elke oorlog, ook die met Russen, Amerikanen of Chinezen is een afschu
welijk gebeuren, dat voor de betrokken volken groot leed meebrengt. Voor 
een christen in het bijzonder is iedere oorlog afgrijselijk. Indien West
Duitsland zich niet schaart in de rij van de landen, die West-Europa met 
hand en tand willen verdedigen, zal het desniettemin door Rusland onder 
den voet worden gelopen en gedwongen worden de wapens tegen zijn 
westerbuurvolken op te nemen, zo goed als men verwacht, dat de Duitsers 
in Oost-Duitsland dit in de huidige situatie zullen moeten doen. 

Het zo zwaar getroffen Duitsland zou het slagveld van Europa worden, 
zo meent men, en men kan toch niet verlangen, dat de Duitsers hieraan 
vrijwillig zullen meewerken. Dit argument moet de Belgen en de Fransen, 
wier land binnen een kort tijdsbestek tweemaal verwoest werd, wel vreemd 
in de oren klinken. 

Het is trouwens niet de vraag welk land bij een eventuelen oorlog het 
meeste gevaar loopt. Dit is ook zeer moeilijk vah tevoren te bepalen. Het 
komt er op aan of wij allen, Duitsers, Fransen, Belgen en Nederlanders 
ons één gevoelen en tezamen weerstand willen bieden aan een gemeen
schappelijke bedreiging of dat wij uit nationale eigenliefde pogen de ge
varen voor eigen land en volk ,tot een minimum te beperken. 

Men vergist zich overigens, wanneer men meent, dat West-Duitsland 
in een eventueel gewapend conflict tussen Oost en West als geneutraliseerd 
gebied buiten den strijd zou kunnen blijven. Of Duitsland zich aan de 
zijde van het Westen schaart, of dat het gedwongen wordt aan de andere 
zijde mee te doen, maakt voor de verwoesting, waaraan een krijgvoerend 
land in een modernen oorlog is blootgesteld, geen verschil. 

Het buitenland kan niet ontkomen aan den indruk, dat al deze argu
menten tegen de Duitse herbewapening meer voortkomen uit nationale 
motieven, dan uit een gevoel van mede-verantwoordelijkheid ten aanzien 
van een gemeenschappelijk gevàar. 

De omliggende landen vragen van Duitsland niet, dat het zich voor 
hen opoffert door bij wijze van sterke Oostmuur een Russischen doorstoot 
op te vangen. 

Zij weten, dat wanneer er oorlog tussen Oost en West mocht uitbreken,. 
hetgeen God verhoede, alle volken tezamen in de grootste ellende zullen 
komen te verkeren. Dan zal er weinig verschil zijn tussen Duitsland en de 
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overige landen van Europa, Zwitserland en Zweden allicht niet uitge
zonderd. 

Wat de West-Europese landen op dit ogenblik van West-Duitsland 
vragen is, dat het zich onomwonden schaart aan de zijde van hen, die zich 
niet willen buigen onder het communistische juk, evenmin als zij dit onder 
het juk van HITLER hebben willen doen. 

Een tweede oorzaak voor den weerstand tegen 'een hermilitarisering ligt, 
naar onze mening, in de onderschatting van de bedreiging uit het Oosten. 
Niet dat men in West-Duitsland, en in het bijzonder in Berlijn, niet zou 
weten wat het Russische regiem betekent. Maar men onderschat het Russi
sche imperialisme, evenals talloos velen in de jaren dertig het Duitse impe
rialisme onder HITLER hebben onderschat. 

Het is Rusland gelukt .mede ten gevolge van de ontwikkeling der 'ver
houding tijdens en na den 2en wereldoorlog in 33 jaar zijn regiem uit te 
breiden over circa 700 millioen mensen, d. i. ongeveer een derde van de 
gehele mensheid. Het is er niet voor teruggedeinsd weerloze landen als 
Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije enz. onder zijn bewind te brengen. 
Al deze landen worden, zij het indirect, van Moskou uit geregeerd. De 
afval van TITO, de moeilijkheden in Tsjecho-Slowakije en de onrust in 
Italië leren ons, hoe zwaar dit jUk, zelfs voor overtuigde communisten, 
te dragen is. Er is geen enkele aanwijsbare reden waarom dit Russisch' 
imperialisme voor een onbewapend, en een door derde mogendheden onbe
schermd, West-Duitsland halt zou houden. 

Het is een illusie te menen, dat een weerloos West-Duitsland als open 
gebied een garantie voor den vrede zou betekenen. Dit is evenmin het geval 
als dat een weerbaar Duitsland provocerend zou werken. Men is in het 
Kremlin zeer nuchter en berekent koelbloedig zijn plannen. Wat voor 't 
grijpen ligt, zal men niet verzuimen in te rekenen, waar ernstige weerstand 
te verwachten is, zal men zich niet roekeloos in een avontuur wagen 11). 

Een krachtig, eensgezind Europa, dat bereid is de eigen geestelijke en 
culturele waarden in geval van nood met hand en tand te verdedigen, is 
naar den mens gesproken de beste waarborg voor den vrede. Dit heeft niets 
te maken met een politiek van angst. 

Het streven naar een verenigd Europa is gebaseerd op de' gedachte, 
dat in het huidig tijdsgewricht geen enkel Europees land op den duur 
politiek, economisch en militair op eigen wieken kan drijven. De ontwik
keling der dingen gaat nu eenmaal in de richting van steeds klemmender 
onderlinge afhankelijkheid. Dit gaat niet buiten Gods bestel om. 

De volken van Europa hebben lang genoeg hun beste levenskrachten 
verteerd in onderlingen strijd. Het is de hoogste tijd, dat zij leren in vrede 
met elkaar te lev~n en pogen een rechtstoestand in het leven te roepen, 
waarin plaats is voor waarheid en recht, voor gewetensvrijheid en gods-

6) Onbegrijpelijk is voor vele christenen in het buitenland ook, dat de Bekennende 
Kirchè in reeds genoemd pamflet de voorstelling geeft, alsof het conflict tussen Oost 
en West een soort van "fremde Händel" *) is, waarbij Duitsland de positie van toe
schouwer kan en behoort in te nemen. Maar nog onbegrijpelijker is, dat in dit stuk 
gesproken wordt van een strijd tussen twee ideologieën, die naar beide zijden over 
één kam worden geschoren, 'als zijnde beide even vreemd aan het christendom. 

*) Twist tussen vreemden. . 

( 
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dienstvrijheid en waarin de sociale gerechtigheid jegens alle groepen der 
bevglking wordt betracht. 

Zo gezien is het Europese federalisme een christelijk ideaal, omdat het 
de voorwaarden wil scheppeh voor een vredes- en rechtsordening, die God 
ons voor de samenleving van mensen en volken heeft geboden. 

Het streven naar een Verenigd Europa mag geen zaak zijn van rooms
katholieken en humanisten alleen. Als protestantse christenen hebben wij 
daarin een eigen plaats in te nemen. Het is onze roeping, nu dit streven 
naar meerdere safunbinding en saamhorigheid zich openbaart, ons christe
lijk geloof in de absolute waarheid van Gods Woord en in de bindende 
kracht daarvan, ook voor het politieke en sociale leven, uit te dragen. 

Meer dan ooit hebben wij den plicht buiten onze nationale grenzen te 
treden met onze gedachten en onze idealen. Europa kan, indien God wil; 
nog een belangrijke taak in de wereldgeschiedenis te vervullen hebben, 
maar dat kan alleen als wij ons stellen onder de tucht van Gods Woord, 
dat ons oproept om Christus' wil onzen naaste lief te hebben als onszelf 
en ons te bekommeren om zijn welzijn, zijn vrijheid en zijn recht. 

Het is juist uit liefde tot God en tot de "\{olkeren van Europa, dat wij 
er niet in mogen toestemmen, dat een totalitair stelsel van leugen en 
terreur zich over deze volken uitbreidt. 

Europa op te bouwen tot een staatsgemeenschap, waarin de kinderen 
van onze volken kunnen opgroeien in vrede en godsvrucht en waarin wij 
vrij zijn hen naar de uitspraak van ons geweten op te voeden, dat is wat 
ons bij het streven naar een Europese Federatie voor ogen staat. 

Voor de bereiking van dit doel en de bescherming er van tegen een 
mogelijken aanval moeten wij, indien God dit van ons vraagt, goed en 
bloed veil hebben. 

Tegen dezen achtergrond moet de Duitse herbewapening worden gezien. 
Daarom is het geen kwestie, die Duitsland alleen aangaat, maar wij allen 
zijn daarbij betrokken. Wij blijven hopen, dat dat deel onzer Duitse mede
christenen, dat thans nog afwijzend tegenover, de Duitse herbewapening 
staat, deze zaak ook in het bredere verband zal willen beschouwen en met 
ons de verantwoordelijkheid zal willen dragen voor den opbouwen de ver- . 
dediging van de wordende Europese Federatie. 

Voor dit ideaal moet ook in Duitsland bezieling zijn te wekken bij 
de jeugd. Tegenover de zuigkracht van het commUnisme als "geloof" 
in den komenden heilstaat, moet het christelijk geloof zich openbaren 
in erbarming met de wereld in nood en in. het zoeken naar wegen en midde
len voor een rechtvaardiger samenleving. 

Het Westen moet zich niet alleen militair sterk maken, doch bovenal 
politiek en moree1. De geestelijke weerbaarheid der Westerse volken is 
de beste verschansing tegen het communisme. 

Tenslotte beseffe men wèl, dat een oorlog tussen Oost en West niet 
onvermijdelijk is. Het is God, die de wereld regeert en die machtig is 
den vrede te bewaren en te herstellen, ook al zien wij geen uitweg meer. 
Hierin zijn wij met onze Duitse broeders een van geest. Daarom moeten 
wij, zolang ons God daartoe gelegenheid laat, ,trachten met alle ons ten 
dienste staande middelen (pers, radio enz.) de wereld te overtuigen van 
onze vreedzame bedoelingen. Er moet van de Westerse wereld een machtig 
vredesoffensief uitgaan, dat gedragen wordt door een voortdurend en 

" I 
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krachtig gebed om den vrede en een betere verstandhouding onder de 
volken. 

Dan zullen wij rustig ons lot in Gods hand kunnen overgeven, wetend 
dat Hij in Zijn almacht de catastrophe van een derden wereldoorlog nog 
van ons kan afwenden. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 

Ik ben voorzitter van de plaatselijke Commissie van Onderzoek inge
volge art. 25 der Noodwet Ouderdomsvoorziening. Dikwijls heb ik mij 
afgevraagd, of bij het gebruik maken van de door deze wet geboden 
mogelijkheden door onze eigen mensen hun beginsel niet in het gedrang 
komt. 

Zo vroeg een weduwe uitkering aan. Haar zoon heeft een bedrijf met 
12 man personeel en een groot bezit aan huizen. Het bedrijf behoorde 
vroeger aan de moeder. 

Een andere weduwe heeft grote kinderen, die ieder grote zaken doen 
in den handel. 

Een oude vader heeft zelf wel geen vermogen noch eigen inkomsten, 
maar zijn kinderen zijn in zeer goeden doen en leven er roy~al van. 

In al zulke gevallen wordt wel is waar volgens de regelen der wet een 
uitkering verleend, maar dit laat bij mij een onbevredigend gevoel na. 
Eigenlijk is het toch een ereschuld van deze kinderen, is het hun plicht, 
zelf hun ouders te helpen. 

ANTWOORD: 

Bij de behandeling vaJ.l de WIJZIgmg der Noodwet Ouderdomsvoor
ziening zeide het A. R. Tweede Kamerlid STAPELKAMP op 12 September 
1950 (Handd. II K. 1949-1950, blz. 2397): 

"Het is verder algemeen bekend, dat zich allerlei praktijken hebben 
ontwikkeld, die zeker niet getolereerd mogen worden door de wetgever, 
nl. dat de mensen quasi hun bezit aan kinderen weggeven om de weg te 
zien geëffend uit de noodregeling te trekken. Dit alles is een gevolg van 
het te onzaliger uur ingebrachte element van behoefte. Dit alles is een 
gevolg van de bepaling, dat een gedeelte van de eigen inkomsten wordt 
afgetrokken bij de bepaling van het bedrag, dat men op grond van de 
noodregeling krijgt." 

Deze aftrek is een gevolg van het karakter dat de in de Noodwet Ouder
domsvoorziening vervatte regeling draagt. Sterke elementen van armen
zorg zijn hierin te onderkennen. De verzorgings-, niet de verzekerings
gedachte neemt daarin een overheersende plaats in. 

De antirevolutionairen hebben dan ook slechts node hun stem aan de 
Noodwet gegeven. Dat zij niet tegenstemden had met name de volgende 
redenen: 
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a. zij erkenden, dat er, tengevolge van de waardevermindering van 
het geld en het nog niet aangepast zijn van de sociale verzekeringen aan 
de gewijzigde situatie, nood heerste, welke moest worden gelenigd; 

b. de wet werd, ook blijkens haar beweegreden, door de Regering aan
geduid als "een voorloopige regeling... in afwachting van de totstand
koming eener definitieve voorziening door middel van verplichte ver
zekering" ; 

c. overgenomen was een amendement-SMEENK, waardoor, evenals ver
plichte onderhoudsuitkeringen van verwanten, ook diaconale steun niet als 
inkomste zou worden aangemerkt. Of en hoeveel uitkering men krachtens 
de Noodwet zal ontvangen, hangt immers af van het bedrag der eigen in-
komsten. . 

De antirevolutionairen zouden de voorkeur hebben gegeven aan een 
oplossing in de richting van de voorstellen van de Stichting van den 
Arbeid, waarin was gepoogd althans in principe meer aan te sluiten bij 
de bestaande wettelijke regelingen op verzekeringsbasis. 

De Regering gaf echter de voorkeur aan de door haar gekozen oplossing, 
welke, gelijk zij zelf - zij het onwillig - moest erkennen, meer in de 
sfeer van armenzorg ligt. U zie de volgende passages uit de Memorie van 
Toelichting: 

" ... De bedoeling van het wetsontwerp is de hulp der organen van 
openbare armenzorg in den regel overbodig te maken en den ouden van 
dagen in zekeren zin een aanspraak op een uitkeering te geven." 

"Er valt derhalve een scherp onderscheid waar te nemen tusschen de 
ondersteuning krachtens de Armenwet en de onderhavige ouderdomsuit
keering. Deze uitkeering houdt het midden tusschen ondersteuning en 
een formeel recht op een pensioen en ligt meer in de sfeer van de thans 
geldende overbruggingsuitkeering voor werkzoekende arbeiders." 

In het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer werd het veel onver
bloemder gezegd: 

"De in dit ontwerp voorgestelde regeling... schept voor de ouden 
van dagen geen recht, dat op grond van arbeidsprestaties en premie
betaling bestaat, ongeacht hun financieele omstandigheden. Alleen met de 
behoefte wordt bij de uitkeering rekening gehouden. Feitelijk wordt aan 
den steun, tot dusver in vele gevallen verleend door Maatschappelijk Hulp
betoon en Burgerlijk Armbestuur, een wettelijke basis gegeven. Via den 
Raad van Arbeid neemt het Rijk dezen steun voor zijn rekening. Het 
armenzorgkarakter blijkt duidelijk uit verschillende bepalingen. De ouder
domsuitkeering wordt op aanvrage verstrekt, nadat de Raad van Arbeid 
heeft beoordeeld of de verzoeker voor een uitkeering in aanmerking komt. 
Een eenmaal toegekende uitkeering kan, anders dan een ouderdomsrente 
krachtens de Invaliditeitswet, te allen tijde worden ingetrokken of ver
minderd, wanneer de sociale positie van dengene, aan wien een uitkeering 
is verleend, dit mogelijk maakt. Er wordt onderscheid gemaakt tusschen 
groote, middelgroote en kleine gemeenten. Uitgegaan wordt van de ge
dachte, dat het leven in de kleine en middelgroote gemeenten goedkooper is 
en dat de. behoeften· dientengevolge daar geringer zijn dan in de groote 
steden. Beroep tegen een beslissing van den Raad van Arbeid is eigenlijk 
niet wel mogelijk, al kan in bepaalde gevallen de Rijksverzekeringsbank 
ingrijpen en een wijziging aanbrengen. In elke gemeente komt een com-
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missie van onderzoek, die tot taak heeft om den Raad van Arbeid te ad
viseeren over toekenning, weigering en herziening der uitkeering. Aan 
deze commissie moet dan degene, die voor een uitkeering in aanmerking 
wenscht te komen, zijn financieelen toestand blootleggen. Men moet be
seffen - aldus de hier aan het woord zijnde leden -, wat dat met name 
op het platteland, waar de menschen elkaar kennen, voor velen zal betee
kenen. Wie een, onjuiste opgave doet, wordt gestraft. Ongetwijfeld 
zal fraude worden gepleegd en zullen inkomsten worden verzwegen." 
" ... er wordt slechts een wettelijke basis onder de steunregeling ge
schoven." 

In de Memorie van Antwoord moest de Regering dan ook wel opmer
ken, dat men "bij de beoordeeling van de in het wetsontwerp vervatte 
regeling ... voor oogen (moet) houden, dat zij niet kan berusten op ver
zekering, daar het hier niet kan gaan om door verzekering verkregen 
rechten. ", 

Ter toelichting op het hier in geding zijnde verschil zij nog het vol
gende aangetekend. 

Het is een van huis uit revolutionnaire en later door de socialisten 
gepredikte overtuiging, dat het individu jegens de "gemeenschap" recht 
kan doen gelden op arbeid en/of levensonderhoud. Art. 47 van de Bur
gerlijke en Staatkundige Grondregels, voorafgaande aan de Staatsregeling 
voor het Bataafsche Volk van 1798, luidde: "De Maatschappij, bedoe
lende in alles de welvaart van alle haare Leden, verschaft arbeid aan den 
Nijveren, onderstand aan den Onvermogende ... " Onder "Maatschappij" 
is hier te verstaan: het souvereine volk. Zo is de "gemeenschap" der 
socialisten georganiseerd in het machtige dwangorgaan, den staat. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat wij als calvinisten ons hiermede 
niet kunnen verenigen. De zorg voor het verwerven van voldoende levens
onderhoud is allereerst plicht van het gezinshoofd of van deen) zelfstan
dige(n) ongehuwde, daarna van de familie, vervolgens krachtens uitdruk
kelijke Bijbelse opdracht, van de kerk, en eerst daarna van den staat. 
Wel heeft de overheidstaak, het recht te handhaven, mede tot inhoud, 
onrechtmatige maatschappelijke misstanden, die tot pauperisme kunnen
leiden, te corrigeren; men denke hierbij b.v. aan het complex der sociale 
wetgeving, m. n. aan de sociale verzekering. De mens moet uit zijn loon 
kunnen le\fen, ook in dagen van ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, 
ouderdom en werkloosheid. En daarbij kan het noodzakelijk zijn, dat 
naast den belanghebbende en zijn werkgever ook de staat bijdraagt in 
een deel der kosten, zonder dat daardoor het rechtskarakter van de aan
spraak op uitkering verloren gaat. Maar dat is toch geheel iets anders dan 
armverzorging, welke ten goede komt aan hen, die blijvend of tijdelijk, 
met of buiten hun schuld tot armoede zijn vervallen. 

Steeds sterker wordt echter de stroming de grenzen tussen sociale 
zorg 1) - waaronder hier wordt verstaan een' zorg 1) van algemenen aard, 

1) Het woord "zorg", hier overgenomen uit het advies in A. R. Staatkuflde' XI, 
bh:. 90 v.v., komt mij in dit verband overigens niet zeer gelukkig voor. Men zoU 
wensen, dat ook in de terminolo,;r:ie .het verschil met armenzor,;r: duidelijk uitkwam. 
Overigens blijkt uit het,;r:een hierna uit een betoo,;r: van Mr P. van D ri e I zal worden 
medegedeeld, dat deze de tegenprestatie kennelijk fliet ziet als een noodzakelijk element 
van wat hij onder "sociale zor,;r:" verstaat. Dan blijft er m. i. geen princiPieel' verschil 
tussen "sociale zor,;r:" en "armenzorg" over. Ik houd mij in het bovenstaande echter 
aan de omschrijving, zoals Dr Not e b oom die te vermelder plaatse gaf. 
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die alleen dan voordelen aan bepaalde personen doet toekomen, wanneer 
daarvoor op grond van door of ten behoeve van die personen verrichte 
betalingen of prestaties een rechtsgrond aanwezig is - en armenzorg -
welke individueel in verband met persoonlijke en gezins-omstandigheden 
wordt verleend zonder dat daarvoor iets in welken vorm ook is gepres
teerd - te verdoezelen en te doen verdwijnen. Men kent dan krachtens 
algemene regelen rechten op uitkering toe, waartegenover geen enkele 
prestatie staat en waarbij persoonlijke factoren niet of nauwelijks in aan
merking worden genomen. In wezen is dit pure gunst, dus armenzorg. 
Maar door het wijzigen van den naam, het stellen van algemene regelen 
en het vermijden van individuele beoordeling geeft men er het karakter 
van sociale zorg 1) aan en acht het dan een recht te zijn. 

Dat komt ook uit in de boven aangehaalde passages uit de Memorie 
van Toelichting: "in zekeren zin een aanspraak op uitkeering" , "een 
scherp (n.b.!) onderscheid tusschen de ondersteuning krachtens de Armen
wet en de onderhavige ouderdomsuitkeering", "een formeel recht op een 
pensioen". Alsof iets, wat formeel als "aanspraak" wordt geconstrueerd 
nu ook in werkelijken, eigenlijken, materiëlen zin een aanspraak, een 
materiëel recht is! Het doet\ - bij alle verschil! ! - denke aan. de 
naïveteit der Duitsers, die ook als recht beschouwden, wat ze in den 
vorm van een. verordening hadden gegoten. Maar iets wordt nimmer 
'recht, omdat men er een juridischen vorm aan geeft! 

De vergelijking met de overbruggingsregeling in de M. v. T. is ook 
zeer instructief. De voor-oorlogse werkloosheidsverzekering schiep een 
recht: daarvoor was door den arbeider premie betaald. Boven werd reeds 
opgemerkt, dat de omstandigheid, dat de staat de werkloosheidskassen 
subsidieerde, dit rechtskarakter niet verloren deed gaan. Hetzelfde geldt 
voor de nieuwe Werkloosheidswet. Maar de overbruggingsregeling is een 
steun-regeling, ook al wordt die steun dan ook volgens algemene maat
staven verleend. 

Het is in het licht van het bovenstaande wel duidelijk, dat en waarom 
de antirevolutionairen niet bereid waren tot het enthousiasme, dat de 
socialisten Minister DREEs deed uitroepen tot den "vader der ouden van 
dagen". En naarmate de nood regeling langer duurt wordt hun tegenzin 
steeds groter. U zie b.v. "Trouw" van 12 Februari 1951, waarin SOCIUS 
(het a.r. Kamerlid STAPELKAMP) de bezwaren nog eens uiteenzet. En 
bij de behandeling van' de Noodregeling kinderbijslag kleine zelfstan
digen (waartegen de a.r. Tweede Kamerleden hun stem uitbrachten) 
in de vergadering der Tweede Kamer van 5 April 1951 zeide dezelfde 
o.a. het volgende: 

"Wij staan hier weer voor een zelfde geval als ten tijde van de behan
deling van de Noodwet Ouderdomsvoorziening. Wij hebben ons toen 
tenslotte daarmede verzoend en ons daarbij neergelegd, al hadden wij 
grote bezwaren tegen het karakter van armenzorg, dat aan de wet, ten 
grondslag lag. De practijk van 4 jaren heeft onze opvatting ten dezen 
volkomen recht doen wedervaren. Steeds meer stemmen gaan op in de 
door ons destijds bepleite richting." 

Nu zou men kunnen vragen, waarom de antirevolutionairen zo tegen 

1) Zie noot vorige bladzijde. 
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dat rekening houden met eigen inkomsten in de Noodwet Ouderdoms-
. voorziening gekant zijn. Is het niet beter, dat element er juist in te be

houden, om duidelijk te laten uitkomen, dat het in wezen een armenzorg
regeling is? Mede Om er toe te prikkelen, naar zo spoedig mogelijk door 
een bevredigender regeling op verzekeringsbasis te vervangen? 

Dit argument is zeker waardevol. Maar de handhaving van het rekening 
houden met eigen inkomsten heeft helaas zeer schadelijke gevolgen. 

In de eerste plaats is het jegens degenen, die in vroeger dagen zelf 
hebben gespaard, onrechtvaardig, dat zij daardoor of, omdat ze nu boven 
de inkomensgrens uit komen, geen uitkering ontvangen Of, - wanneer ze 
daaronder blijven -, omdat ze nog eigen inkomsten hebben, minder ont
vangen dan een ander, die in het verleden niet heeft gespaard. (Art. 5, 
sub d, der wet, dat hen, die, hoewel tot arbeid in staat, hebben nagelaten 
vóór het bereiken van den 65-jarigen leeftijd regelmatig in de behoeften 
van zich en hun gezin te voorzien, niet voor uitkering in aanmerking doet 
komen, treft uiteraard alleen uitzonderlijke gevallen van arbeidsschuwheid.) 

Ook op het toekomstig sparen heeft· dit - te sterker naar mate de 
Noodwet langer in werking blijft - een ongunstigen invloed. Hetzelfde 
geldt doordat de Regering weigerachtig blijft, de uitkeringen uit bedrijfs
en ondememingspensioenfondsen buiten rekening te laten. Dit komt de 
geneigdheid tot medewerking aan het oprichten van zulke fondsen of aan 
het uitbreiden der daaruit voortvloeiende voorzieningen niet ten goede. 

In het bovenbedoelde artikel in "Trouw" wordt een en ander breder 
.uiteengezet. Er staat dus zoveel tegenover bovenbedoeld argument, dat 
het daarom, hoe waardevol op zichzelf, niet kan worden gehanteerd. 

Ook het euvel, dat de heer STAPELKAMP op 12 September 1950 consta
teerde (u zie het citaat in het begin van dit advies) vindt zijn oorsprong 
in den veroordeelden aftrek. 

* * * 
Volgt nu uit de omstandigheid, dat wij als antirevolutionairen in de 

gegeven omstandigheden pleiten voor· het buiten rekening laten der eigen 
inkomsten en dat daarom ook onzerzijds een geslaagde poging is aange
wend, de diaconale uitkeringen evenzeer buiten aanmerking te laten als 
de Regering dat reeds voorstelde ten aanzien van de verplichte onderhouds
uitkeringen volgens het Burgerlijk Wetboek, - volgt daaruit, dat wij dan 
ook van mening moeten zijn, dat ieder nu zoveel als met de wet in de 
hand maar mogelijk is van deze staatsuitkering moet trachten te profi
teren? Ik geloof het niet. 

Hier komt de persoonlijke verantwoordelijkheid in geding. 
Dat de Overheid een Armenwet tot stand bracht, ontheft toch, zelfs als 

die wet terecht werd uitgevaardIgd, de diaconieën niet van haar taak ? 
Nog minder zou dat het geval zijn, indien en voorzover men de Armenwet 
ten onrechte uitgevaardigd zou moeten achten. 

Daf de Noodwet Ouderdomsvoorziening bestaat, ontheft de diaconieën 
evenmin van haar taak der verzorging van Christus' armen. En ook ont
heft dit de kinderen niet van hun "natuurlijken" plicht, hun oude en 
arme ouders naar vermogen te ondersteunen. 

Laten zij dit na, dan verzaken zij den hun van God opgelegden kinder
plicht. Te schrijnender is dat, nu die ouders jegens hun kinderen een 
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recht hebben (het burgerlijk voorschrift te dezen is stellig menselijke con
cretisering van een Goddelijke rechtsnorm I), terwijl de Noodwet hun 
slechts een "formeel recht" geeft, maar materieel armenzorg en dus 
gunst is. 

Maar moet nu, als de kinderen hun plicht wel nakomen, de betrokkene 
zelf er daarom van afzien (ten volle) van de Noodwet Ouderdómsvoor
ziening gebruik te maken? 

(Dit is een andere vraag dan die, waarover in den kring der onder
scheidene diaconieën nog geen overeenstemming schijnt te bestaan, 
of het op zichzelf al dan niet geoorloofd is van deie wet gebruik te 
maken, een vraag, welke samenhangt met deze, of de Overheid met 
het uitvaardigen van deze wet al dan niet buiten de grenzen der over
heidstaak trad 2). Het antwoord op deze vragen thans daar latende, 
zij hier verondersteld, dat uit dezen hoofde tegen het. gebruik maken 
van de wet geen bezwaar behoeft te bestaan.) 

2) Blijkens mededeling van den secretaris van den Algemenen Diaconalen Raad 
der Nederlandse Hervormde Kerk hebben de Hervormde Diaconieën van stonde aan 
ingestemd met de invoering der Noodwet Ouderdomsvoorziening. In hun blad Diakonia 
is er steeds in gaarne-aanvaardenden geest over geschreven. 

De Christelijk-Gereformeerde diakenen zijn in een conferentie op 30 Juli 1947 voor
gelicht door Mr T h. A. Ver s tee g. Gelet op de omstandigheid, dat de wet niet 
slechts elementen bevat, welke in de richting van armenzorg wijzen, maar tevens 
elementen, welke beter passen bij de verzekeringsgedachte, meende deze den doorslag 
te mogen laten geven door de toezegging van den minister, dat de definitieve regeling 
op de verzekeringsgedachte zal worden gebaseerd. Mr Ver s tee g kwam dan ook 
tot de conclusie - waarmede de conferentie accoord ging -, dat er geen bezwaar 
tegen bestond, van deze wet gebruik te maken, al zouden de diaconieën ten volle 
moeten blijven zorgen voor diegenen van haar armen, die ten deze (gewetens)bezwaard 
zouden blijken te zijn. 

Uit mededelingen van den oud-secretaris der Centrale Diaconale Conferentie der 
("vrijgemaakte") Gereformeerde Kerken blijkt, dat daar de zaak in 1947 is besproken 
na referaten van Ds M. d eGo ede, die de vraag of het verkeerd is uitkering krach
tens de Noodwet Ouderdomsvoorziening te toucheren niet bevestigend durfde beant
woorden, en door Prof·. C. Vee n hof, die de vraag of het goed is de uitkering te 
ontvangen niet bevestigend wilde beantwoorden. De conferentie nam geen conclusies 
aan, maar de berichtgever meent, dat de vergadering in meerderheid afwijzend stond. 
Volgens hem adviseert vrijwel geen enkele vrijgemaakte diaconie, de uitkering aan 
te vragen. 

De Centrale Diaconale Conferentie der Gereformeerde Kerken ("in synodaal ver
band") wijdde een deel van haar vergadering op 10 September 1947 aan deze zaak. 
Tevoren waren een tweetal beschouwingen als bijlagen bij het Diaconaal Correspon
dentieblad gepubliceerd. Beide beschouwingen en het gedrukte verslag der vergadering 
van de C. D. C. werden te onzer beschikking gesteld. 

De heer J. de Boe r bleek tegenstander. Hij erkende, dat de Overheid geroepen 
is ook het recht van den' arbeid te bestellen, waartoe ook behoren kan het vastleggen 
van rechten op ouderdomspensioen, gegrond op arbeidsprestatie of premiebetaling en 
desnoods met tijdelijke hulp van de Overheid. Maar in de Noodwet Ouderdomsvoor
ziening zag hij een (bijzonderen) vorm van staatsarmenzorg, geïnspireerd op de socialis
tische gedachte, volgens welke de staat de eerst-rechthebbende op het maatschappelijk 
inkomen is en daarom het recht heeft tot distributie daarvan over de individuele 
burgers. Daarom achtte hij déze regeling onaanvaardbaar en diende het gebruikmaken 
daarvan ambtelijk te worden ontraden. 

Anders oordeelde Mr P. van D ri e 1. Bij sociale verzekering staan tegenover 
elkander enerzijds premiebetaling, andererzijds een in rechten afdwingbaar recht op 
uitkering bij het intreden van bepaalde omstandigheden, welke de arbeidsprestatie 
beperken of uitsluiten en daarom de financiële positie van den arbeider en zijn 
gezin nadelig beinvloeden. Armenzorg daarentegen is de niet in rechten afdwingbare 
verstrekking van individuele hulp, dienende voor de voorziening in het noodzakelijk 
levensonderhoud, voo.rzover ook derden daarin niet voorzien. Hiertussenin staat de 
sociale zorg, welke inhoudt het treffen van maatregelen, welke ertoe leiden, dat de 
omstandigheden, waaronder (groepen van) ons volk - dus niet maar de enkele leden 
daarvan - leven, worden verbeterd, door hetwelk het leven zonder hulp van organen 
van armenzorg mogelijk of dragelijk(er) wordt gemaakt (b.v. subsidiëring van arbei-
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Op goede gronden houdt de wet met onderhoudsuitkeringen geen 
rekening. En de middelen, waaruit de uitkeringen volgens de onderhavige 
wet worden betaald, worden door het gehele Nederlandse volk opgebracht. 
Daarin kan men reden vinden, bovenbedoelde vraag ontkennend te beant
woorden. 

Dit geldt uiteraard niet, indien de oude van dagen zich zelf in een 
positie heeft gebracht, dat hij geen eigen inkomsten meer heeft, b.v. door 
zijn bedrijf aan zijn kinderen over te dragen. zonder daarvoor een vol
doende tegenprestatie te verlangen. In zulk een geval dient hij eerst, des
noods in rechten, zijn kinderen aan te spreken. 

Heeft de oude van dagen zich opzettelijk in een positie gebracht als 
zo juist bedoeld, dan is er zelfs sprake van fraude ter ontduiking van 
art. 12, lid 2, der wet. Ingevolge bedoelde bepaling wordt ouderdomsuit
kering geweigerd aan wie kennelijk met het oog om daarvoor in aan
merking te komen zijn vermogen een vermindering doet ondergaan of 
van hem toekomende inkomsten afstand doet. Uit de formulering van 
uw vraag leid ik intussen af, dat het in de door u bedoelde gevallen niet 
ging om fraude van dien aard. G. 

derswoningbouw, middenstandsborgstellingsfondsen, overbruggingsuitkering e.d.) *) 
Mr Van D r iel betoogde nu, dat de regeling der Noodwet Ouderdomsvoorziening 
het karakter draagt van sociale zorg, zij het dat zij in zoverre een element van 
armenzorg bevat, dat rekening wordt gehouden met eigen inkomsten. En waar in 
den kring der gereformeerde diaconieën sinds jaren is aanvaard, dat sociale zorg 
gaat vóór diaconale zorg, achtte Mr Van D r iel de Noodwet aanvaardbaar 
en gebruik-maken ervan alleszins geoorloofd. Intussen plaatste het Centraal Bureau 
voor informatie en advies (van de C. D. C.) een kritisch naschrift bij het betoog van 
Mr Van Drie 1. 

Ter vergadering van 10 September 1947 betoogde de heer A. Sta pel kam p, dat 
de ouden van dagen, die een lang arbeidsleven achter den rug hebben, niet mogen 
worden aangewezen op armenzorg. Nu schiet te hunnen aanzien de bestaande sociale 
verzekering door allerlei omstandigheden tekort. Uitbouw daarvan is nodig. In af
wachting daarvan kwam nu de onderhavige noodvoorziening, waartegen onzerzijds 
onderscheidene bedenkingen bestaan. Zij kan intussen worden gezien als een soort 
tussenvorm tussen armenzorg en een wettelijk onaantastbaar pensioen (bedoeld is 
kennelijk: een op contraprestaties gebaseerd en daarom onaantastbaar pensioen). Hoe
wel evenzeer als deze het socialistische armenzorg-principe afwijzende, meende de 
ref., anders dan de heer De' Boe r, dat bij de Noodwet niet de bedoeling voorzat 
alles, ook de armenzorg, naar den staat toe te halen. De meerderheid der Tweede 
Kamer heeft hiertegen nadrukkelijk stelling genomen. Op den enen en den anderen 
grond achtte ref. de Noodwet voor de diaconieën aanvaardbaar. 

Na de discussie merkte Dr A. J. L. van Beeck Calkoen nog op, dat de 
kwestie niet was, of men er voor of ertegen moet zijn, dat sociale voorzieningen de 
hulp der diaconie overbodig maken, maar deze: of de wijze, waarop de Noodwet de 
uitkeringen regelt, ons al dan niet in het gevaar van staatsarmenzorg brengt. 

De C. D. C. kon geen conclusies nemen, of gereformeerden gebruik behoren te of 
mogen maken van deze wet. Zij aanvaardde slechts een conclusie, dat er, gelet op 
het tweeslachtig karakter der Noodwet Ouderdomsvoorziening, voor de diaconieën aan
leiding kan zijn, steun te verlenen aan hen, die weigeren van deze wet gebruik te maken . 

... ) Zie de noot op blz. 178. 
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Geen vergeefs woord. Verzamelde Deputatenredevoeringen, 
uitgegeven in opdracht van de· Doctor Abraham Kuy
perstichting. J. H. Kok N.V. Kampen 1951. Geb. f 8.75. 

De verschijning van dit boek was voor mij een volkomen verrassing. 
En hoe meer ik mij in deze verzamelde deputaten redevoeringen verdiep, 
hoe· meer ik er van overtuigd wordt, dat we hier te maken hebben met een 
boek van grote waarde. De grote redevoeringen van KUYPER en van COLIJN, 
maar ook die van BAVINCK uit 1905, die van DE WILDE uit 1946 en die 
van SCHOUTEN uit 1937 en uit de jaren na den tweeden Wereldoorlog 
vinden we hier gebundeld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. _ 

De deputatenredevoeringen hebben een eigen karakter en traditie. 
KUYPER heeft die traditie geschapen en zij begint feitelijk met zijn eerste 
grote redevoering, nI. die van 1889: Niet de vrijheidsboom, maar het Kruis. 

Er is alle aanleiding, iets te zeggen over den vorm van deze redevoerin
gen. Het zijn geen causerieën, in enigszins luchtigen stijl, in een taal, die 
iets heeft van die van een vlot artikel in een krant. Maar het zijn nog 
minder referaten, producten van de studeerkamer, in den stijl van specia
listen, die den persoonlijken toon vermijden en streven naar vakmans
zakelijkheid. 

Hoe meer deze redevoeringen beantwoorden aan het Kuyperiaanse 
voorbeeld, dat hier in overwegende mate aanwezig is, hoe meer het wer
kelijk redevoeringen zijn, het werk niet van den schrijver, maar van den 
orator, van den man, die zijn schare van hoorders voor zich ziet, en die 
spreekt en daarbij alle stijlmiddelen aanwendt, die vroeger in handboekjes 
werden gerubriceerd, maar ook zonder dat hun kracht en betekenis kunnen 
hebben, de climax, de herhaling, de woord-speling en de zin-speling, de 
rhetorische vraag en de uitroep. 

Het zou ook de moeite waard zijn, eens een vergelijkende studie te 
maken tussen den stijl van KUYPER en dien van COLIJN, om na te gaan, 
in hoeverre de laatste door den eerste is beïnvloed. Ik heb den indruk, 
dat COLIJN, bij alle verschil, toch sterker door KUYPER is geïnspireerd, 
ook wat den vorm van zijn redevoeringen betreft, dan sommigen menen. 

Maar ten minste even belangwekkend is het, KUYPER van 1883 te ver
gelijken met KUYPER b.v. van 1901. Dan is er een merkwaardige ver
andering. Aanvankelijk hanteert KUYPER in sterke mate de tale Kanaäns, 
dan is er "stoffe tot dank", beroept hij zich op "GROENS Nagedachtenisse" 
en spreekt hij v:j.n den man, in "wiens harte Gods werk openbaar wierd". 
Hij is nog veelszins de orthodoxe dominee uit de vorige eeuw, die niet 
voor niets in het grijze Utrecht heeft gestaan. Maar vergelijk daarmee 
eens de deputatenrede uit 1901 en lees de schets van het kabinet-BoRGEsIUS, 
een "Uitgeversfirma van legislatieve ontwerpen", het kabinet, dat de 
Leerplichtwet zag aangenomen, "omdat bij Amersfoort een paard zijn 
ruiter afwierp". Er zit in zulke redevoeringen een element van sterke 
taalbeheersing, een eigen vorm en kleur, vol leven, en toch gestyleerd, en 
geëmancipeerd van den preekvorm. 

Maar het wordt tijd, over den inhoud te spreken. 
Dit boek is een belangrijke bron voor de geschiedenis van de A.R. partij. 
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De meeste redevoeringen verplaatsen ons in een verkiezingsjaar, ze geven 
een analyse van de concrete situatie en ze formuleren de a.r. visie op de 
vraagstukken van principiële en practische politiek. 

De redevoeringen van KUYPER vóór 1901 treffen door een bijna ver
metel vertrouwen in de komende overwinning: de conservatieven zijn een 
dode partij, haar leden zijn stille renteniers zonder public spirit. Maar de 
liberalen zullen het evenzeer ontgelden, ook hun tijd is voorbij. 

Latere redevoeringen, óók van KUYPER, zijn in een anderen toon gezet 
en ook anders van inhoud, meer analyserend en beschouwend, gedragen 
door verantwoordelijkheidsbesef, soms in zorg over een toevenden dage
raad. 

Wie op dit punt vergelijkt, proeft telkens het verschil tussen de positie 
der A.R. partij in de negentiende en in de eerste helft van de twintigste 
eeuw. 

Deze redevoeringen zijn ook belangrijk door het retrospectieve element, 
dat zij bevatten. Natuurlijk is dat breed en sterk in die van 1889: Niet 
de Vrijheidsboom, maar het Kruis en in die van 1922: Der Vaderen 
Erfdeel. De eerste stelt de antithese in het licht in herinnering aan de 
Franse Revolutie, de laatste is, 350 jaren na Den Briel en 50 jaren na 
de oprichting van De Standaard, een appèl op onze nationale historie. 
Het is m. i. de beste deputatenrede van Co LIJN. Maar ook afgezien van 
deze redevoeringen, die in sterke mate een specifiek-historisch karakter 
dragen, is er telkens een teruggrijpen naar het verleden. Er zijn tal .van 
kleine trekjes, die bij het schrijven van een geschiedenis van onze partij 
niet over het hoofd mogen worden gezien. Treffend is ook, dat KUYPER 
zich voortdurend beroept op GROEN. Deze man moet ontzaglijk veel voor 
hem betekend hebben. En als KUYPER dan herinnert aan wat groeide en 
rijpte, dan denkt hij: als GROEN dit nog eens had mogen zien 1 

Een bijzondere vermelding verdient de uitgewerkte rede van Prof. 
BAVINCK uit 1905. Deze rede is van grote documentaire betekenis. Zij 
geeft een beeld van het ministerie-KUYPER, van het toenmalig conflict 
met de liberalen, met name den strijd over het recht van de bijzondere 
Universiteiten. Zij is buitengewoon leerzaam, vooral ook door de ver
helderende noten, die er aan zijn toegevoegd. 

Dat is een speciale verdienste van deze uitgave. De bewerkers (Mr K. 
GRóEN, Dr D. LANGEDIJK, Dr M. C. SMIT, Mr C. J. VERPLANKE en Mej. 
VAN DER POL) hebben gezorgd voor een zeer nuttige en betrouwbare 
annotatie. Ik heb heel wat van deze noten gecontroleerd, misschien wel 
met de heimelijke hoop, toch een enkel Spaans pepertje te kunnen vinden 
om deze bespreking er mee te kruiden. Ik beken, dat het niet is gelukt. 
Soms komt wel de wens op: hadden ze er maar mèèr bij verteld, hadden 
ze het nog maar meer laten zien, tegen welken achtergrond dit alles 
speelt. Want velen weten daar niet van. 

Maar ook zo is het een werk van grote -betekenis. 
Dr SCHOUTEN schreef een woord ter aanbeveling. En ik eindig met het 

slot van die aanbeveling, dat ik ten volle onderschrijf: 

Het moet voor velen een genot zijn de redevoeringen van Dr 
KUYPER en Dr COLIJN nog eens rustig te lezen, de daarin ontwikkelde 
gedachten op zich te laten inwerken, en zich te verkwikken aan de 
warmte en de bezieling, welke daarvan uitgaan. Zo wordt die lezing 
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een aansporing tot medewerking aan de antirevolutionaire politiek, 
waarvoor vorige geslachten zich om des geloofs wille met zoveel ernst, 
inspanning en volharding hebben gegeven. H. ALGRA 

Prof. Mr R. KRANENBURG, Algemene staatsleer. Derde druk. 
H. D. Tjeenk Willink & Zoon, N.V. Haarlem, 1951. 
248 blzz. Geb. f 10.50. 

De tweede druk van dit werk, verschenen in 1949, werd door Prof. 
MEKKES besproken in A. R. S. XX (1950), blz. 103. De derde druk bleef 
grotendeels ongewijzigd. Volgens mededeling van den schrijver beperken 
de wijzigingen in dezen druk zich voornamelijk tot het zesde hoofdstuk, 
waarin onder het hoofd "Samengestelde staten" in drie. paragrafen be
handeld worden: Statenbond en bondsstaat, het Britse Gemenebest van 
Volken, en De Volkenbond en de United N ations. In de tweede dezer 
paragrafen is op blz. 1169/170 een vergelijking ingevoegd van de Neder
lands-Indonesische Unie met het (Britse 1» Gemenebest van Volken. Wie 
de artikelenserie van den Londensen correspondent van de Nieuwe Rotter
damse Courant, verschenen in October en November 1949 onder den 
verzameltitel "Engeland en Europa", no's I t/m IX, heeft gevolgd, 
heeft een sterken indruk gekregen van de nagenoeg volstrekte "ongrijp
baarheid" van laatstgenoemd verschijnsel. Ook Prof. KRANENBURG wijst 
daarop in feite, wanneer hij den band "minder van juridischen dan van 
psychologischen en traditionelen aard" noemt (blz. 168). 

Intussen blijft hij van oordeel, dat het Gemenebest - en ook de N eder
lands-Indonesische Unie - nog is aan te merken als een "samengestelde 
staatsvorm" (168). Hij ziet formaties als deze beide wel als overgangs
vormen naar volkenrechtelijke verbanden (170), maar de conclusie van 
Prof. VERZIJL, getrokken bij het inwerkingtreden van het Statuut van 
Westminster in 1931: "De staatsrechtelijke eenheid van het ,Britse Rijk 
gaat dus heden definitief ten onder. Hoelang zijn volkenrechtelijke samen
hang zal blijven bestaan, kan slechts de toekomst uitwijzen," gaat Prof. 
KRANENBURG voorshands te ver. . 

Daargelaten hoe dit met het Gemenebest staat - althans de met blanken 
bevolkte, staten daarvan hebben, met uitzondering van Ierland, inderdaad 
nog een taaien, zij het dan ondefinieerbaren band met het oude moeder
land - komt het mij voor, dat Prof. VERZIJL'S conclusie vOor de verhou
ding Nederland-Indonesië volkomen opgaat. Van een "common allegiance 
to the Crown", waarin de leden van het Gemenebest zijn "united" 2), kan 
men hier niet spreken: de heer TlLANUS heeft die Kroon met zijn amen
dement niet gered en het "hoofdschap" der Unie van onze Koningin en 
Haar wettige opvolgers in de Kroon der N ooerlanden heeft geen enkele 
wezenlijke betekenis. En de bovenbedoelde niet juridische maar wel taaie 
band, welke sommige dominions van het Gemenebest aan het moederland 
verbonden houdt, ontbreekt. 

Het kost weinig moeite bij een indeling der met elkander op enigerlei 

1) Naar ik meen wordt dit adiectief in de officiële benaming sinds kort niet meer 
gebruikt. 

2) verenigd door gemeenschappelijke trouw aan de Kroon. 
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wijze verbonden staten nieuwe kategorieën in te voeren: hun aantal is nu 
eenmaal niet zo heel groot en er zijn er wellicht geen twee welker ver
binding nauwkeurig overeenstemt. Maar welke waarde heeft een indeling 
in nagenoeg zoveel kategorieën als er gevallen zijn dan nog? Daarom 
lijkt mij een eenvoudiger systematiek van meer werkelijkheidszin te ge
tuigen. En laat ons dan maar erkennen, dat de Nederlands-Indonesische 
Unie, zo zij al nog enige trekken van een staatsrechtelijk verband ver
toont (m.i.: schijnt te vertonen), in wezen toch niet anders is dan een 
volkenrechtelijk verband en niet eens meer een "overgangsvorm" daar
heen. Hoe lang dat volkenrechtelijke verband het (nog) zal houden, zal moe
ten worden afgewacht. Gewerkt dient er aan dat behoud zeker te worden. 

In § 3 van hetzelfde hoofdstuk heeft de schrijver gelegenheid gevonden 
aan te geven, dat het optreden der V. N. in de Koreaanse kwestie nog 
geen gevolg of symptoom van een verbetering in de ontoereikende 
"machinerie" dezer organisatie betekent. Maar ook kon hij in een kenne
lijk bij de correctie nog aangebrachte noot melding maken van het be
langrijke besluit der Algemene Vergadering van de V.N. van 3 Novem
ber 1950, waardoor de "machinerie" z. i. fundamenteel is verbeterd. 

Met instemming nam ik kennis van de verbetering op blz. 109, waar de 
onjuiste terminologie: Afgescheidenen en Nederduits Gereformeerde Kerk, 
werd vervangen door: Gereformeerde Kerken en Nederlands Hervormde 
Kerk. Intussen blijft de bewering, dat de Antirevolutionaire partij vooral 
steunt op de Gereformeerde Kerken, onjuist. In A. R. S. XIX (1949), 
blz. 31/2, toonde ik aan, dat de antirevolutionaire stemmen voor niet meer 
dan ongeveer 51 % van leden dier kerken kunnen· komen, en dat ten 
minste + 30 % der a. r. stemmen door orthodox-Hervormden wordt uit
gebracht. De schrijver drukt zich dan ook eveneens incorrect uit, wanneer 
hij stelt dat de Christelijk-Historische Partij (juister: Unie) voornamelijk 
steunt op de orthodoxe leden der Ned. Herv. Kerk: het gecursiveerde 
woordje is hier te veel. 

En nog een opmerking: geen van deze partijen rust, hetzij dan prin
cipieel hetzij feitelijk, "op kerkelijken grondslag" noch wordt haar houding 
bepaald door "geloofsdogma's" in den zin, zoals de schr. dat vermoedelijk 
zal bedoelen. Het schijnt voor "andersdenkenden" wel zeer moeilijk het 
ware karakter van een christelijke partij als "politieke gemeenschap" te 
leren onderkennen en verstaan. 

Deze bespreking beperkt zich tot wat den derden druk van den tweeden 
onderscheidt. Voor een generale beoordeling van dit voorname werk zij 
verwezen naar de in den aanhef vermelde recensie van de hand van Prof. 
~~ ~ 

C. VAN BAREN JR, De menselijke verhouding in de onder
neming (De baas en de arbeider). Uitg. Lectuur
fonds Het Christelijk Boek, 's Gravenhage. 

In een brochure van 32· bladzijden spreekt de schrijver over een be
langrijk ondernemingsvraagstuk : de menselijke verhouding tussen lei
ding en geleiden. 

Daar dit vraagstuk thans vrijwel overal in het bedrijfsleven in de 
algemene belangstelling staat, heb ik met enige bijzondere verwachting 
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de brochure gelezen, teneinde daaruit enig dieper inzicht in deze quaestie 
te verkrijgen. . 

De menselijke verhouding in de onderneming is in dit geschrift voor
al gesteld in de vraag naar de goede houding van het kader in de onder
neming jegens de arbeiders. Daarbij is de schrijver uitgegaan van de 
resultaten ener schri~telijke enquête onder honderd en vijftig arbeiders 
uit diverse delen des lands, gehouden in den winter van 1943 op 1944. 

Deze mededeling in het begin werkt even ontnuchterend. Ten eerste 
is het aantal personen, waaronder de enquête plaats vond, nogal klein. 
Ten tweede was de periode 1943/'44 wel wat bijzonder door de bezetting 
en is er bovendien juist op het terrein van dit vraagstuk in de zeven 
jaren daarna veel gegroeid. De schrijver geeft dit in het voorbijgaan 
wel toe. Zijn brochure is eigenlijk een publicatie van wat hij kort na den 
oorlog hierover uitsprak. Moeten we uit het feit, dat hij haar nochtans 
thans uitgeeft, opmaken, dat hij in hoofdzaak de toestanden nog zó vindt 
als ze in de enquête van 1943/'44 voor den dag kwamen? Het was wel 
prettig geweest, als hij dit duidelijk gezegd had. 

Sinds 1945 kregen we niet alleen de Stichting van den Arbeid met 
haar heilzame werking op het gehele veld van den arbeid, maar ook 
den snellen groei van personeelsafdelingen in ondernemingen, sterke 
opleving van het Kernwezen, enige honderdtallen bedrijfskader-trainers, 
die niet alleen werkinstructie, maa~ ook werkverhoudingen behandelen, 
verenigingen en congressen, welke zich met den menselijken factor in 
de onderneming bemoeiden en wat dies meer zij. Is het resultaat der 
enguête van 1943/44 in zijn algemene strekking vandaag nog zonder 
meer van kracht? Ik meen, dat te moeten betwijfelen. 

Wel is de brouchure van betekenis als aanloop op de vraag naar de 
kadervorming in de ondernemingen, vooral ten aanzien van de psycho
logische toerusting voor de leiderstaak. 

We hadden dan ook liever gezien, dat de schrijver de citaten uit de 
enquête nog veel meer beperkt had en op die kadervorming meer in 
practische beschouwingen was doorgegaan. Maar hij is naar mijn me
ning in den aanloop ertoe blijven steken. 

Toch is dat vraagstuk van die kadervorming, juist van het lagere 
I kader, thans zo aan de orde. Het Ned. Instituut voor Effiency heeft 

er een speciale studiegroep voor gevormd. De Ned. Ver. voor Bedrijfs
psychologie heeft er onlangs een congres over gehouden, terwijl haar 
vorig congres over beoordelingssystemen van personeel -eigenlijk ook 
midden in die materie dreef. In Driebergen is het Ned. Instituut voor 
Personeelsleiding sinds jaar en dag met deze kadervorming bezig. In 
sommige' grotere ondernemingen heeft men op diverse wijzen de psy
chologische en ethische kadervorming ter hand genomen. 

Het lijkt me dan ook nodig, dat de heer VAN BAREN, die reeds eerder 
een brochure over Vervreemding tussen arbeider en onderneming het 
licht deed zien, na dezen aanloop op het vraagstuk van de vorming van 
het lagere kader, over dit vraagstuk zelf nu in een volgend geschrift 
in concreto doorgaat. Na dit voorspel moet iets volgen. En ik ben daar 
te meer benieuwd naar, omdat ik van hem graag hierover wat meer 
wil horen ten aanzien van de voornemens der werknemersorganisaties. 

Op blz. 31 waarschuwt hij er terecht voor, dat men niet moet menen, 
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dat met de ondernemingsraden alleen de goede verhoudingen in de onder
nemingen verzekerd zijn. Daarvoor is meer nodig. En dan zegt hij: "De 
vakbeweging heeft hier een belangrijke opvoedende taak te verrichten." 

Dan vermeldt hij, dat na den oorlog de dingen zich ten goede zijn 
" gaan wijzigen "en dit moet met alle kracht worden bevorderd." 

Doch dan is hij aan het eind van zijn brochure gekomen en vertelt 
ons weinig, vrijwel niets, hoe dat moet gebeuren in practische maat
regelen en op welke wijze hierin de vakorganisaties der werknemers 
mee kunnen werken. Is dat bijvoorbeeld ook ten aanzien van de thans 
alom begonnen actie van de scholing der personeelchefs en hun assisten
ten, ten aanzien van de opleiding der maatschappelijke werksters, om 
slechts enkele punten te noemen? 

Daarom, bij alle waardering voor de vlot geschreven brochure en 
de vele interessante opmerkingen erin, is ze toch voor o11s teveel als 
een boeiend feuilleton, dat op een spannend moment afbreekt en waar
onder wij dan in gedachten schrijven: "wordt vervolgd". 
Voorburg SCHEURER 

ONTVANGEN BOEKEN 
Het is der redactie onmogelijk alles wat haar wordt toegezonden te 

bespreken. Teneinde het toch onder de aandacht van haar lezers te bren
gen wordt daarom weer een rubriek onder bovenstaand opschrift ge
opend. Voor vermelding komen ditmaal in aanmerking: 
Mr P. Borst, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie. Z. p., 1950. 

W. van Gorcum, Is vrije prijsvorming in het boekdrukkers bedrijf moge
lijk? Amsterdam, 1951. 

Jacht en Jachtschade. Rapport inzake een herziening van de Jachtwet 
1929. Uitgave Dr Wiardi Beckman-Stichting, Amsterdam-W. 

Het verslag van de bespreking van de prae-adviezen der commissie-
DE MONCHY is onder den titel Verhoogde rechtsbeschermingen als no. 
XXI van de Geschriften van de Vereniging voor administratief recht 
verschenen. Uitgave H. D. Tjeenk Willink & Zn, Haarlem. Prijs f 1.50. 

In dezelfde serie verschenen als no. XXII prae-adviezen van Mrs H. 
FORTUIN en A.J. HAGEN over De voorwaardelijke beschikking. Prijs f 1.90. 

Het Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf zendt ons het ontwerp voor 
de nieuwe Kieswet - Bijl. Handd. 11 K. 1950-1951, no. 2090 -, met 
verzoek de aandacht onzer lezers te vestigen op dit belangrijke wets
ontwerp. Zulks geschiedt bij dezen, onder aantekening dat het omvang-

" rijke stuk tegen den prijs van f 1.05 bij bovenvermeld Staatsbedrijf ver
krijgbaar is; giro 425050 's Gravenhage. 
~ Mr H. F. VAN LEEUWEN, Het credietwezen onder toezicht. Aangeboden 
door De Twentsche Bank N.V., Amsterdam. 

Bezwaar en verweer. Bespreking inzake het beleid van de Partij van 
de Arbeid omtrent het militaire vraagstuk. (Inleidingen van Ds J. J. 
BUSKES en J. H. SCHEPS). Uitgave van de Protestants-Christelijke Werk
gemeenschap in de Partij van de Arbeid, Den Dolder. 
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100 JAAR GEMEENTEWET 

DOOR 

H.ALGRA 

Gedachtig aan den paedagogischen regel, dat men moet aansluiten bij 
het bekende, wil ik beginnen met een bekende geschiedenis te vertellen. 

In de jaren 1918--1920 heeft een Staatscommissie onder leiding van 
OPPENHEIM een herziening van de gemeentewet voorbereid. Als resultaat 
van haar langdurige en omvangrijke studie kwam de commissie'met een 
reeks vrij ingrijpende voorstellen. In het jaar 1923 diende de minister 
van Binnenlandse Zaken, Jhr Mr CH. J. M. Ruys DE BEERENBROUCK een 
ontwerp tot wijziging van de gemeentewet in, dat in hoofdzaak bevatte 
de voorstellen van de commissie-OpPENHEIM. De Tweede Kamer heeft 
nimmer een voorlopig verslag over dit ontwerp uitgebracht, ofschoon zij 
daartoe vijf jaren den tijd heeft gehad. 

In 1928, tien jaren na de instelling van bovengenoemde staatscommissie, 
is het voorstel ingetrokken en door een nieuw ontwerp vervangen, dit
rhaal ondertekend door Mr J. B. KAN. In 1930 bracht de commissie van 
voorbereiding haar verslag uit, na een tussentijdse notawisseling met de 
Regering. 

Bij de mondelinge behandeling trad niet meer Mr KAN op, maar Jhr 
RUYs DE BEERENBROUCK, die ook het eerste ontwerp had ingediend. In 
1931 is het ontwerp, waarvan hier sprake is, wet geworden. Dit is de 
bekende geschiedenis, die men heel uitvoerig met alle gewisselde stukken 
kan vinden bij D. KOOIMAN, Parlementaire Geschiedenis van de wet van 
31 Januari 1931 (St.bl. no 41) tot herziening van de Gemeentewet, 
Alphen a. d. Rijn, 1931. 

Dit boek van 528 blzz. bevat twee interessante en 526 minder interes.: 
sante bladzijden. Die twee interessante bladzijden zijn van de hand van 
den heer Mr J. B. KAN, die het eerste herzieningsontwerp heeft onthalsd, 
voordat de Kamer met het Voorlopig Verslag was klaargekomen en het 
tweede fortuinlijker ontwerp heeft ingediend. . 

Deze liberale politicus noemt het een spel der tragiek, dat' OPPENHEIM, 
die in de latere jaren van de vorige en in de eerste jaren der tegenwoor
dige eeuw het jonge geslacht te Groningen en te Leiden heeft opgevoed 
in eerbied voor onzen beroemden wetgever, zijn naam heeft verbonden 
aan een arbeid, die een protestatio actui contraria kan worden genoemd. 
Na deze opmerking aan het adres van OPPENHEIM wordt de traagheid 
der Tweede Kamer op het gunstigst verklaard: "Sprak hieruit niet het 
volksbewustzijn, bron van rechtsvorming, dat de Gemeentewet is een brok 
natuurrecht, waaraan hoogstens de steenhouwer iets vermag te beitelen, 
maar waarvan de slooper verre dient te blijven?" 
A. S. XXI-6/7 10 
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In dezelfde beide bladzijden verklaart Mr KAN van de gemeentewet: 
"Een wet, die na tachtigjarige toepassing, bij zoo oneindige variëteit, nog 
steeds de wisselende omstandigheden heeft weten te dekken, is een kunst
werk, waardig om een strijd over de hegemonie met klassieke meester
stukken aan te binden." 

Nochtans was het wetsontwerp tot wijziging van deze wet, zoals dat in 
1928 werd ingediend, door Mr KAN ondertekend. Maar zie, wat dit voor
stel beoogde, was niet meer dan bescheiden monumentenzorg: "Aan de 
grondvesten wordt niet geraakt, maar, waar het vernis verteerd was door 
den tand des tijds, is met min of meer kwistige hand het kunstwerk voor' 
bederf behoed." 

De herziening 1931 valt dus volgens haar auteur volledig onder de 
post onderhoudswerken. 

En tenslotte - we zijn nog altijd met diezelfde interessante bladzijden 
bezig - wordt een blik in de toekomst geworpen. De ervaringen, opge
daan met de pogingen tot wijziging van de gemeentewet, mogen van beeld
stormerij weerhouden, en zo zal, aldus Mr KAN, het eeuwfeest der stok
oude, maar zich, als de natuur, steeds vernieuwende gemeentewet in 1951 
op gepaste wijze worden gevierd. 

Wordt deze profetie heden vervuld? Zijn wij vandaag bereid om te 
jubileren over een wet, die zich als de natuur, steeds vernieuwt, die als 
een brok natuurrecht )s, waarvan de sloper verre moet blijven en die 
vergeleken mag worden met een monument, dat twintig jaar geleden 
is gevernist. .. met kwistige hand? 

Er zou moeilijk een slechter begin denkbaar zijn, dan wanneer wij deze 
lyriek van Mr KAN tot uitgangspunt namen of zijn gelegenheidsstijl en 
beeldspraak gebruikten, om dezen schotel der herdenking te garneren. 
Want wij dienen in 1951 in staat te zijn nuchtere taal en zakelijke critiek 
te waarderen, en wij herinneren ons bovendien, dat althans vroeger de 
voorwerpen, die op venduties zouden worden verkocht, eerst met kwis
tige hand van vernis werden voorzien, om ze ondanks zichtbare en ver
borgen gebreken behoorlijk verkoopbaar te maken. 

De gemeentewet bestaat honderd jaar. 
De burgerlijke gemeente in Nederland is een corporatie geworden vol 

activiteit. Het gonst en zoemt op de gemeentehuizen van leven en van 
onrust. Hoeveel schrijfmachines ratelen er? Hoeveel rekenmachines zijn 
er in bedrijf? Hoeveel man werken bij de afdeling expeditie? Hoe groot 
is het tekort aan archiefruimte ? 

Een gemeentesecretaris van een grote gemeente verklaarde onlangs, dat 
alleen om de tien jaar een uitslaande brand kon helpen, den achterstand 
bij de archiefwerkzaamheden binnen de perken te houden. Maar hoe dit 
zij, in 'elk geval is de gemeente een levende en sterke corporatie. Onder 
vigueur van de honderdjarige gemeentewet. 

En nu mag de vraag worden gesteld: in hoeverre is het ene een gevolg 
~ van het andere? Is de schepping van THORBECKE, de gemeentewet van 
1851, de bron van dit leven? 

Ik zeg niet zonder meer van wel. 
Ik beh geneigd, althans in het algemeen, de mening te huldigen, dat 

een wet op zichzelf geen leven kan wekken, dat een wet alleen maar 
mogelijkheden kan openen of grendelen. 
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" In den laatsten tijd is de decentralisatie weer in discussie, met name in 
verband met den omvang en het karakter van de taak der provinciën. 
Er is een Gronings rapport over. Een Fries rapport, omvangrijker en 
natuurlijk radicaler, is gereed en wordt deze maand gepubliceerd. Na
tuurlijk wordt er in die rapporten gehandeld over de provinciale wet, ook 
een honderdjarige wet, en een wet met een gedenkboek. Algemeen ver
breid is de mening, dat het provinciaal bestuur te schraal is. Terwijl de 
gemeenten de vleugels uitsloegen, schenen de provinciën met de koppen 
in de veren te zitten. Oók onder vigueur van een honderdjarige wet, óók 
een wet van THoRBEcKE, maar van welke nog niemand heeft gezegd, dat 
zij een brok natuurrecht is, of dat zij zich, als de natuur, verjongt. Heeft 
THORBECKE het er toen zoveel slechter afgebracht, of zijn beide wetten 
beheerst door dezelfde beginselen en gedachten? Als het laatste het geval 
is, dan versterkt zulks mij in de overtuiging, dat een wet geen leven 
wekken kan. Trouwens, de rapporten, die ik zoëven bedoelde, hebben 
slechts bescheiden wensen wat betreft wijzigingen in de provinciale wet. 
Zij zijn blijkbaar opgesteld in de overtuiging, dat sterker decentralisatie 
niet in de eerste plaats een zaak is van wetswijziging. 

Het is niet mijn begeerte, bij Mr J. B. KAN al te zeer achter te blijven 
in "eerbied voor onzen beroemden wetgever". Maar ik meen toch de 
vraag te mogen stellen: heeft THoRBEcKE de huidige ontwikkeling en het 
volstrekt gewijzigd karakter van taak en werkzaamheden der gemeente 
wel ooit kunnen dromen? Deze ontwikkeling dateert in hoofdzaak uit 
de periode na 1918. In de laatste dertig, veertig jaar is de gemeente van 
karakter veranderd. En ... dat is een internationaal verschijnsel. Wie dat 
niet in het oog houdt, komt tot een volkomen scheve beschouwing. In 
the Government of the English Village by A. R. KERRELL-VAUGHAN wordt 
het zo geformuleerd, dat local government in de laatste halve eeuw ge
worden is tot een socia} service. 

De gemeente Utrecht trok op de begroting voor 1914 vier ton uit voor 
sociale voorzieningen en in 1938 reeds 7 millioen. Iedere vergelijking 
van begrotingscijfers op dit punt spreekt overduidelijke taal en laat zien, 
dat de grote expansie begint ongeveer 75 jaar nadat THoRBEcKE zijn 
gemeèntewet ontwierp; een expansie, die hij, de toch wat doctrinaire 
liberaal, stellig nooit heeft kunnen dromen, laat staan dat hij ze heeft 
gewenst of doelbewust nagestreefd. 

Misschien moeten wij zeggen, dat de gemeentewet het duidelijkst bewijs 
is, dat een wet zo soepel kan zijn en het leven zo sterk en expansief, dat 
er ongelooflijke dingen gebeurden. 

Trouwens, de vrijheid en zelfstandigheid der gemeenten begint aller
minst in 1848. In de Middeleeuwen groeiden de steden als besloten ge
meenschappen, ingegord tussen de wallen en muren, stekelig van torens, 
met een bevolking, die jaloers was op de vaak duur gekochte vrijheid; 

, vrijheid, allereerst in dien zin, dat de burgerij eigen zaken zonder in
menging van buiten zelf kon behartigen. en dat de poorter geen andere 
rechters erkende dan die van zijn eigen stedelijke schepenbank. Het 
ius de non evocando scheen de bezegeling van der stede vrijheid. Het 
patriottisme was sterk aan die vrije stedelijke gemeenschap gebonden. 
Als de studenten, die in de dagen van de opkomende Renaissance naar 
het Zuiden zijn getrokken om dichter bij de bron te zijn, in Italië hun 
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natio bij de inschrijving moeten vermelden, dan zeggen zij niet den naam 
van land of gewest, maar van de eigen stad. 

Deze ontwikkeling was niet tot de steden beperkt, al had zij daar haar 
grootste verbreiding. De grietenijen in Friesland waren in de Middel
eeuwen al zelfstandige gemeenschappen, en de ambten wandelden met de 
zon mee jaarlijks verder langs de stemhebbende zathen. In de Omme
landen en Drenthe waren verhoudingen, die hiermee vergeleken kunnen 
worden. De dorpen van West-Friesland kregen in de vijftiende eeuw 
dezelfde rechten als de steden en werden één familie van vrije gemeenten, 
die vergeleken kunnen worden met de communes rurales in Frankrijk. 

];)e gemeentelijke vrijheid is een Middeleeuws verschijnsel van inter
nationale strekking, voorzover die laatste term in de Middeleeuwen past. 
"The Parliament of England bas its roots in the humbie village meeting". 
Vandaar, dat het Engelse Lagerhuis nog altijd de naam draagt van The 
House of Commons. 

Sommige ouderen onder ons hebben nog De Roos van Dekama ge
lezen. Zij herinneren zich, dat BEAUMONT daarin optreedt als de vol
maakte ridder en dat CLAES GERRITS, de stadsschrijver van Haarlem, een 
belachelijk manneke is, die tenslotte in Staveren wordt opgehangen. 

Maar het geslacht der burgers kreeg spoedig meer betekenis dan dat 
van de ridders en in de vergadering van de Staten van Holland stond het 
in de eeuwen der Republiek 18 tegen 1. Tijdens de Republiek was de 
stedelijke en gemeentelijke vrijheid sterk ontwikkeld en vol variatie; 
alleen de heerlijke rechten waren in sommige streken ten plattelande een 
factor van andere strekking. Overal ontbrak de scheiding tussen de drie 
machten, wetgeving en bestuur en rechtspraak waren dikwijls geheel of 
gedeeltelijk in handen van dezelfde personen en organisaties. "Selbst
regierung in enggezogenen Kreisen" is volgens een Oostenrijks rechts
historicus het voornaamste kenmerk van de politieke ontwikkeling naar 
vrijheid voor het gehele West-Europa; 

En ALEXIS DE TOQUEVILLE schreef in 1835: "Sans institutions com
munales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle 
n' a pa.s l' esprit de la liberté". . 

Natuurlijk was en is dit communalisme niet de vlekkeloze verbinding 
tussen vrijheid en orde. Ook hier was veel willekeur en die wordt in de 
enge grenzen licht hatelijker van aard dan elders. Zelfs het ius de non 
evocando was op sommige momenten meer een bescherming van den 
partijdigen rechter dan van de burgerij. 

Maar ondanks alles bleef de bekende oud-Engelse spreuk haar waarde 
behouden: Better self-governed than weU governed. 

Zo was er en vaak ook tierde er een bont veldgewas van communali
teiten, waartussen de mogelijkheid van concurrentiestrijd in velerlei vor
men, maar ook de mogelijkheid van federatieve samenwerking volop aan
wezig was. 

De Franse revolutie vindt dat veldgewas onverdragelijk. Het ratio
nalisme ergert zich aan de "systeemloosheid"; de leer van de volks
souvereiniteit vraagt een "één en ondeelbare republiek". 

Wij herinneren ons, hoe KUYPEIt liet Franse revolutionnaire systeem 
heeft getekend: 

"Zoo had men dus eerst een stuk aardbol, versneed dat bolle erf in 
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"" "afdeelingen" (Departementen); deelde die afdeelingen nogmaals in "onder-
deelen" (Communes) en splitste dan ook die onderdeelen nog soms in "af
rondingen" (arrondissementen), zich daarbij natuurlijk het recht voor
behoudend, om morgen desnoods die indeeling weer af te schaffen, of wel 
anders te doen uitvallen, of ook nog verder voort te zetten, al naar gelang 
de lasthebber van de meerderheid der individuën het mocht willen. 

Het eenige, waarop men bij die indeeling dan nog soms lette, was een 
hooge bergrug of een breede rivier. Want nu er toch ergens grenslijnen 
moesten vallen, vond men voor de controle der ambtenaars die berg- en 
waterlijnen het geschiktst. 

In dit stelsel heeft de indeeling van een land dus geen andere oorzaak, 
dan dat het land te groot is, om op eens, zooals het daar ligt, naar behooren 
geadministreerd te worden. Was er een geslacht ambtenaren te vinden 
geweest, dat met reusachtig talent het geheel ineens op orde had kunnen 
houden, dan zou dit verre de voorkeur hebben verdiend. Maar nu dat 
slag wonder-ambtenaren niet bestond, moest men, naar het "verdeel en 
heersch", het land wel "klein maken" om er heer in te blijven en splitste 
het dus in zoo groote deelen en zoo kleine brokstukken, als gevoegelijk 
door eenzelfde stel ambtenaren kon verzorgd worden". 

Wie dit citaat teveel journalistieke propaganda vindt, moet op de prac
tijk letten. De Franse gemeenten zijn sedert 1884 weer bevoegd, een ge
meenteraad te kiezen, die op zijn beurt een maire benoemt. Maar alle 
besluiten van enige betekenis moeten eerst door de préfect worden goed-

. gekeurd en dit geldt met name van de besluiten, waaraan financiële con
sequenties verbonden zijn. De discretionnaire bevoegdheid van dezen hogen 
ambtenaar, gevolmachtigde van het centrale gezag, is daarbij practisch 
onbeperkt. Hij mag elk besluit toetsen op zijn doelmatigheid. Het gevolg 
laat zich denken. De gemeenteraden beschouwen zichzelf als uitvoerend 
orgaan van den préfect en laten voor het gemak en de goede. orde hun 
budget vooraf door diens bureau-ambtenaren uitwerken. Daarom consta
teerde JÉZE dan ook, dat de democratische Republiek een mechanisme 
in stand heeft gehouden, dat door NAPOLEON I als mechanisme van de 
dictatuur was ingesteld en hij meent, dat er van een werkelijk zelfbestuur 
in Frankrijk nooit sprake zal kunnen zijn, zolang de praefecten hun 
tegenwoordige positie behouden. 

Vóór 1795 ten onzent het bonte veldgewas; daarna begint de strijd 
met de Franse doctrine en practijk. De slinger gaat heen en weer: 1798 
maakt van de gemeenten zuiver administratieve organen van de één en 
ondeelbare republiek, maar in 1801 komt reeds de reactie. 

NAPOLEON voert hier het Franse systeem in met zijn maires en alle 
departementen worden opnieuw in gemeenten verdeeld. Na 1815 heeft 
alleen het platteland van Groningen ze practisch behouden, terwijl Fries
land onmiddellijk de oude grietenijen herstelde, zodra de Fransen de 
benen hadden genomen. Overigens is er in heel het land een streven, een 
soort compromis te vinden, wat gemeentegrenzen betreft zowel als be
stuursvorm, een compromis, tussen wat historisch is gegroeid en wat de 
nieuwe tijd en de nieuwe doctrine scheen te eisen. 

Wat de grenzen betreft kan men het nalezen in het derde deel van 
ÛPPENHEIM. 
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De erfenis van NAPOLEON raakten we niet helemaal weer kwijt. Trouwens, 
NAPOLEON'S gemeentewet van 17 Februari 1800 heeft een groten invloed 
gehad in de verschillende landen. In de 1ge eeuw - aldus MUNRo, The 
Govemment of European cities - zijn de nationale regeringsvormen in 
de verschillende landen gericht naar het Engelse, en de locale besturen 
naar het Franse voorbeeld. De beginselen van de napoleontische wet 
hebben "sterken invloed uitgeoefend" in Italië, België, Spanje, Grieken
land, Japan, de Zuid-Amerikaanse staten en ... "via België zeer in het 
bijzonder ook in ons land". Met name de volkomen gelijkschakeling tussen 
het bestuur van stad en platteland is een kenmerk van de napoleontische 
wetgeving. Zij kent, op één uitzondering na, alleen Municipalités. 

De autonomie der gemeenten wortelt in de Middeleeuwen. En de ge
meentewet van 1851 is allerminst uit de lucht komen vallen. 

Vóór 1851 waren er evenwel in Nederland afzonderlijke reglementen 
(geen wetten dus 1) voor het bestuur der stad (1824) en op het bestuur 
ten plattelande (1825). 

Het bestuur ener stad is samengesteld uit een burgemeester, wethou
ders en een raad. De leden van den raad worden gekozen door een kies
college en dit weer door de stemgerechtigde burgers der stad. Het kies
college heeft de leden van het stedelijk bestuur te kiezen uit "de vroedste 
en gegoedste ingezetenen". Deze leden zitten voor hun leven. De Koning 
benoemt den burgemeester en de wethouders uit den raad voor een 
periode van zes jaren. 

Ten plattelande is het gemeentelijk bestuur samengesteld uit een burge
meester; twee assessoren en een gemeenteraad. De raad, de burgemeester 
en de assessoren daaronder gerekend, bestaat uit zeven of negen leden. 
De Koning benoemt den burgemeester, die door die benoeming lid wordt 
van den raad. De Provinciale Staten benoemen de overige leden van den 
raad en de Commissaris des Konings benoemt assessoren uit de raadsleden. 
Alle raadsleden, dus ook de burgemeester en assessoren, treden periodiek 
af om de zes jaar. 

"Slordige proefopstellen" heeft THoRBEcKE deze reglementen genoemd 
en niet ten onrechte. De formulering is gebrekkig. Verder is het duidelijk, 
dat van enigen invloed van de burgerij niet of nauwelijks sprake is. In ver
schillende gevallen is het oligarchisch karakter nog sterker dan vóór 1795. 

De positie van den burgemeester is van geheel aJ:?deren aard dan in 
de wet van 1851. De autonomie staat op den voorgrond. Van zaken van 
zelfbestuur wordt slechts in het voorbijgaan gerept. 

Deze reglementen waren uit den aard der zaak ook geldig in de Zuide
lijke provinciën en bleven na de Afscheiding van 1830 aldaar nog zes jaar 
van kracht. Toen werden zij in België vervangen door een nieuwe ge
meentewet, waarin trekken van de reglementen van 1824 en 1825 terug 
te vinden zijn, maar ook elementen, die uit de Franse wet van 1800 
stammen. ~ 

Toen DE KEMPENAER in 1849 in Nederland een ontwerp-gemeentewet 
indiende, was de overeenkomst van dit ontwerp met de Belgische wet 
zowel wat den bouw van de gehele wet als wat verschillende speciale 
regelingen betreft, opvallend duidelijk. En toen THORBECKE dit ontwerp 
in 1851 door een nieuw verving, droeg dat nieuwe ontwerp weer duidelijk 
op verschillende punten het karakter van een omwerking van dat van 
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D TT_ • "'" ~. E ~MPENAER. ZO IS het mogelIjk een stamboom van onze gemeentewet 
op te stellen. . 

Ik heb zo straks een beroep gedaan op hen, die vroeger de Roos van 
Dekama hebben gelezen. Zij kennen natuurlijk ook de werken van WALTER 
SCOTT. Nu is er eens een Duitser geweest, die voor zijn dissertatie de 
romans van WALTER SCOTT heeft nageplozen, ieder motief, iedere figuur, 
iedere romantische situatie apart heeft gezet en heeft nagegaan, waar dit 
alles al eerder wordt gevonden. Wie dit boek heeft gelezen, gaat een 
ogenblik denken, dat WALTER SCOTT de erbarmelijkste compilator is, die 
ooit onder de kunstenaars is geteld geworden. 

Dezelfde vergissing is ten opzichte van THORBECKE en zijn gemeentewet 
ook slechts voor een ogenblik mogelijk. Maar wie de wet kent, wie er 
mee is opgegroeid, die zal, zo vaak hij de zogenaamde voorbeelden leest, 
te sterker beseffen, dat het werk van THORBECKE door zijn duidelijkheid, 
zijn zuiverheid van formulering, zijn architectuur èn zijn aandacht voor 
het détail, juist bij die voorbeelden vergeleken, een meesterstuk van 
legislatieve werkzaamheid mag worden genoemd. Als Mr KAN ons niet 
had geprikkeld door zijn dithyramben, hadden wij misschien al eerder 
gelegenheid gevonden, dit te zeggen. 

Terecht heeft VAN POELJE opgemerkt, dat het eigen werk van THOR
BECKE het duidelijkst uitkomt en voor de toekomst meteen het vrucht
baarst is geweest in Titel VI van de tweede Afdeling, het gewichtigste 
stuk over de gemeentefinanciën. 

Zullen we nu de discussie met Mr KAN als gesloten beschouwen? Toch 
niet. 

Er zit in zijn lofzang nog een element, dat onaanvaardbaar is. De oud
minister vindt het ongepast, wanneer men zou pogen, de gemeentewet· 
aan een fundamentele herziening te onderwerpen. Alleen de kwast met 
vernis is geoorloofd. 

Dat is op zichzelf al verkeerd. Een wet is wat anders dan een monu
ment. Een monument wordt eerbiedwaardiger en nadert meer de on
schendbaarheid alleen door het klimmen der jaren. Een wet mag slechts 
in beperkte mate achter het leven aankomen en het leven verandert snel 
en ook fundamenteel. 

Maar er komt nog iets bij, dat ons in het bijzonder raakt. Wanneer 
ik informeer, of men de Roos van Dekama of Ivanhoe heeft gelezen, dan 
mag men glimlachen om die vraag. Maar als ik vraag, in hoeverre wij 
ons hebben verdiept in de critiek van GROEN op THORBECKE'S grondwet 
en zijn organieke wetten, met name de provinciale wet en de gemeentewet, 
dan hebben wij niet het recht om te glimlachen. GROEN heeft duidelijk 
de liberale tendenzen in het werk van THORBECKE onderkend, en daardoor 
zijn tegenstander recht gedaan. De wetten van THORBECKE zijn niet uit 
de lucht komen vallen, maar zij zijn ook geen natuurverschijnselen. Zij 
zijn concepties van een man, die principieel werkte en dacht. En wij willen 
THORBECKE, wat zijn karakter en beginselvastheid betreft, eren, door zijn 
wetgeving liberaal te noemen. Zijn werk dateert uit den bloeitijd van het 
liberalisme en die bloeitijd is nu voorbij. Wij althans mogen ons herinneren 
het woord van GROEN: 

"Zij, die deze wet (de gemeentewet van 1851) voordragen of onver
anderd aannemen, mogen spreken van vrijzinnigheid, ja, maar niet van 
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vrijheid; van een liberale, maar niet van een N ederlandsche nationale 
politiek. Wilt gij dat ik beproeve de strekking der wet in weinige 
woorden te schetsen? Door dergelijke wet worden geen autonomen, maar 
automaten, door deze wet, plaatselijke automaten en centrale autocraten 
gevormd". 

Wie de jaarvergaderingen van de Vereniging van Nederlandse ge
meenten van den laatsten tijd kent, herinnert zich de redevoeringen, ter 
opening van die vergaderingen de laatste jaren gehouden. Er is reden, 
deze vraag te stellen: wanneer men zulk een openingsrede zou willen 
noemen een preek zonder tekst, zou dan het laatste citaat van GROEN 

uit 1851 niet alsnog als tekst kunnen dienen? 
Het grote bezwaar van GROEN is altijd geweest, dat in de liberale op

vattingen de waarachtige eerbied voor het eigen recht, het originaire recht 
van/de provinciën en de gemeenten ontbrak en dat als het er dus op aan
kwam, de autonomie bij het liberalisme toch niet veilig was. 

Het positivisme van vele juristen leidt hen er toe, of laat ik liever zeg
gen, verleidt hen om ook hier bij de wettelijke omschrijvingen en voor
schriften te beginnen en schijnt hen al te veel te beletten, door te stoten 

. naar wat daar achter ligt. In elk geval heeft GROEN er recht op, in 1951 
weer gehoord te worden en misschien zou de redactie van Antirevolutio
naire Staatkunde het initiatief kunnen nemen tot een studie over "GROEN 

en de gemeentewet van THORBECKE". Natuurlijk komt daar ook de vraag 
aan de orde, of GROEN THORBECKE recht heeft gedaan, of THORBECKE niet 
sterker en beter heeft gewerkt voor de gemeentelijke autonomie, dan 
GROEN in zijn scherpe formulering mogelijk achtte. 

De gemeentewet moge dan alleen maar opnieuw gevernist zijn, de ge
meente heeft in den loop der jaren wel een totaal ander gezicht gekregen. 
Er is weinig op te noemen, waar zij niet voor zorgt. De overgang van 
locaal bestuur naar social service werd reeds genoemd. In den laatsten 
tijd komt daar bij een actieve cultuurpolitiek. De gemeente is hiermede 
geraakt in de merkwaardige en bedenkelijke ontwikkeling, waarbij het 
loon in geld op een minimum wordt gehouden en de maTge voor den 
best geschoolden man maar weinig betekent boven het basisloon van den 
volstrekt ongeschoolden man; waarbij het loon almeer wordt berekend 
naar de dagelijkse kosten, het brood, de brandstof, de huishuur en de 
kleding, en wat daarboven is, voorwerp wordt van aparte voorzieningen. 
Ziekte, beyalling, kindervreugde, sport, muziek, kortom alles, wat het 
leven moeilijk maakt of wat vreugde sclJ.enkt, daar zal apart voor worden 
gezorgd en het is onontkoombaar, zodra de lonen naar de elementaire 
posten in het huishoudboekje worden gereguleerd. 

Zo is de gemeente in de laatste jaren voortdurend bezig, nog méér te 
doen. 

En aan den anderen kant wordt zij van een deel van haar taak ont
heven, of zij mag die alleen nog maar uitvoeren onder gecentraliseerde 
deskundige controle. De organisatie van politie en brandweer lijdt nog 
steeds aan de onzekerheid en de verwarring, geschapen tijdens de be
zetting. Men schijnt te menen, dat het met de brandweer nooit weer in 
orde komt, tenzij de centrale organen zorgen voor deskundige inspecteurs, 
vermoedelijk met sterren en balken op de kraag. De deskundige voor
lithting, die zij schijnen te moeten geven, is overbodig, omdat de ge-
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"" r.le meenten zelf in onderlinge samenwerking reeds het orgaan hebben ge-
ge schapen, dat hiervoor zorgen kan. 
ar Maar juist op die gebieden, waar de gemeente van ouds haar taak 
rm heeft gevonden, wordt het bureaucratische en centraliserende ingrijpen 

al sterker en hinderlijker. 
:e- Op breder terrein dan dit alleen kan men zeggen, dat de gemeenten 
er veelszins per circulaire worden geregeerd. Door circulaires uit Den Haag. 
n, Ook door circulaires, die van het Provinciehuis komen, ingevolge aan-
en wijzingen, die daar zijn ontvangen. 
B:N Sommigen denken onwillekeurig aan hun oude leerboeken. Nooit kon 

iemand enig examen doen op het gebied van de gemeente-administratie, 
p- of hij moest eerst volgens de regels van de kunst kunnen uiteenzetten, 
ht wat het verschil is tussen autonomie en zelfbestuur. Maar alles wat daar-
n- over' in de boeken staat, schijnt niet meer te kloppen op de feiten. Er is 

ook hier verflauwing der grenzen. En al sterker komt de vraag naar. 
g- voren, of die klassieke onderscheiding tussen autonomie en zelfbestuur 
Ir- nog wel te handhaven is, of zij niet door de feiten is achterhaald, of er 
en niet een ontwikkeling is enerzijds en een denaturering andererzijds, waar-
51 door dit alles, dat zo klassiek scheen en zo onaantastbaar" toch blijkt tot 
0- een bepaalden tijd te behoren en uit een nu verouderde doctriRe voort te 
gN vloeien? Ja, als dat zo ware, dan zijn wij practisch en theoretisch bezig, 
:I.g te woelen in de fundamenten van de wet, die langen tijd alleen maar als 
iet monumentaal werd geprezen. 
Ul Hoe meer wij over deze vraagstukken nadenken, hoe meer het duidelijk 

wordt, dat wij van de benauwende practijk moeten doorstoten naar de 
'e- achtergronden. Hoe meer het ook noodzakelijk is, de algemene, de inter;.. 
,D. nationale tendenzen te zien. 
Ul "Die Umkehrung des Aufbaus der Ordnungen aus einem Aufbau von 
en unten in die Gestaltung von oben herab ist das eine, gros~e, alles andere 
de Unrecht überschattende und aus sich erzeugende Unrecht der Neuzeit", 
!et schreef Emit Brunner in 1943. En na de nederlaag van het fascisme blijft 
en dat woord actuee1. 
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Waar blijven de Antirevolutionairen, die zich op deze vraagstukken 
werpen, die decentralisatie en federalisme principieel en practisch bezien 
in deze nieuwe wereld, waar de democratie schijn dreigt te worden? Het 
is de hoogste tijd. 

Daarbij komen natuurlijk aan de orde nieuwe vormen van decentrali
satie, onderscheiding tussen grote en kleine gemeenten, tussen stad en 
platteland. . 

"Voor alle Gemeenten moest één wijze van bestuur gelden. Amsterdam 
of Ameland, Rotterdam in Holland of Rottevalle in Friesland, het moest 
al op eenzelfde leest geschoeid worden. De Bureaucratie moest ook op 
het platteland ingevoerd, waardoor de dorpsbewoners voor zelfbestuur 
onbekwaam werden en jonge menschen uit onze steden moesten komen, 
om als burgemeester en gemeente-secretaris onzen boeren de zegeningen 
van de nieuwe bestuurswijs deelachtig te maken. En daar men voor zulk 
een administratieven toestel toch een gemeente van eenigen omvang moest 
hebben, werden met één pennestreek vaak een tal van dorpen, soms van 
zeer uiteenlopende maatschappelijke gesteldheid, tot ééne gemeente ver
eenigd." 

/ 
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Dit is van KUYPER; hij schreef het in "De Standaard" van 6 October 
1873. Daarbij komen verder aan de orde de vraagstukken van doel
corporaties tussen gemeenten, van locale decentralisatie binnen. het kader 
van de grote gemeenten. Hoe meer wij er ons in verdiepen, hoe meer 
de problemen zich opstapelen. De Antirevolutionairen mogen tijdig be
denken, dat zij het van ouds zijn geweest, die principieel verzet hebben 
aangetekend tegen de centralisatie en de gelijkschakeling en dat zij het 
recht en den plicht hebben, op dit punt een eigen ,woord te spreken. Een _ 
woord, waarbij de vraagstukken internationaal worden benaderd en de 
voorstellen principieel worden gefundeerd en sociologisch veràntwoord, 
waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid worden versterkt en waarbij 
niet het minst gezocht wordt naar aansluiting bij onze nationale tradities. 
Want dit is bittere ernst: de democratie dreigt schijn te worden. De volks
invloed vermindert tot periodieke plebiscieten, waarvan de uitslag voor 
90 % te voren vaststaat. 

En nu komen wij weer bij THORBECKE terecht. In zijn "Aanteekening 
op de grondwet" heeft hij immers geschreven in 1839: "zonder een be
drijvig locaal en provinciaal burgerrecht mist de werking van het Staats
burgerrecht haar grondslag." En in het verslag van de Staatscommissie 
van 17 Maart 1848 - de Staatscommissie van THORBECKE - staat: 
"Intusschen moet staatsburgerschap bij een werkzaam plaatselijk burger
schap beginnen". 

Zo is het, zo is' het meer dan ooit. Wanneer het volk niet meeleeft met 
het plaatselijk bestuur, geen verantwoordelijkheid meer dragen wil, dan 
ontwortelt dat plaatselijk bestuur en de bureaucratie maakt er zich vol
ledig meester van. Dan gaat het den weg van alles, wat door het volk in 
den steek wordt gelaten, het wordt ten volle een prooi van ambtenaren en 
beroepspolitici. 

Niet voor niets draagt de merkwaardige studie van den Zwitser AooLF 
GASSER uit 1943 den titel Gemeindefreiheit als Rettung Europas. 

Maar als THORBECKE spreekt van het werkzaam plaatselijk burger
schap, dan denkt hij ook hier aan Le Pays legal, een denkbeeldige natie 
naast en in het volk. In 1872 waren in Amsterdam 6910 kiezers voor den 
gemeenteraad, in Rotterdam 3516, in Den Haag 3219 en in Delft 867. 
En het burgerschap was niet zeer werkzaam. Het blijkt uit de opkomst 
bij de stembus. Zolang de A.R. zich bij de gemeenteraadsverkiezingen 
niet of weinig lieten gelden, was de opkomst ter stembus uitermate gering. 
Eerst toen de gemeenteraadsverkiezing een politieke strijd werd, kwam 
zij meer in het licht der belangstelling te staan. 

In Engeland hebben we hetzelfde verschijnsel gehad. 
Voor den jongsten oorlog kwam er in sommige gemeenten niet meer 

dan 8 % der kiezers ter stembus, als het een gemeenteraadsverkiezing 
betrof, en na den oorlog, nu de verkiezingen een meer politiek karakter 
dragen en enigszins als politieke thermometer worden beschouwd, is de 
opkomst nog zelden boven de 50 %. Hoe zou het in ons land zijn, als 
er geen opkomstplicht was en de gemeenteraadsverkiezingen niet werden 
behandeld als een politieke krachtmeting in jaren zonder kamerverkie
zingen? 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen spelen gemeentezaken nauwelijks een 
rol. Dit is verontrustend. Want daardoor is de gemeenteraadsverkiezing 
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niets anders dan een ~aljonsoefening, omdat de oefening Crescendo (de 
Kamerverkiezingen) in sommige jaren moet uitvallen. En dat betekent, dat 
de gemeenteraadsverkiezingen slechts schijnbaar met de gemeentepolitiek, 
en dus met het werkzaam plaatselijk burgerschap te maken hebben. 

In 1881 heeft Dr KUYPER herhaaldelijk bepleit, dat men bij de verkie
zingen voor de Staten en Raden de politiek buiten zou laten. K YUPER had 
in dat jaar herhaaldelijk verklaard: Bij de Kamerverkiezingen stemmen 
wij niet op de Roomsen en als zij op onze candidaten stemmen, doen zij 
dat in hun eigen belang en zijn wij hun deswege geen dank verschuldigd. 

Maar tegelijkertijd beval hij zijn vrienden aan, om bij herstemming 
voor de Provinciale Staten in Delft te stemmen op de R.K. candidaat 
VAN DER KUN. 

Op 30 Mei 1881 schreef hij: 
"Onze vrienden zullen wel doen, met bij de herstemming den heer VAN 

DER KUN te steunen. We zouden zelfs zeggen, men had het niet eens op 
herstemming moeten laten aankomen. Noch voor de Gemeenteraden, 
noch voor de Provinciale Staten is het stelsel van eigen candidaturen zoo 
aanbevelenswaard. Alleen voor de Tweede Kamer is dit systeem geboden 

. en aannemelijk. Dat in schier alle provinciën de liberalisten het hooge,zoo 
niet het eenige woord hebben, ligt alleen daaraan, dat men op de verkie
zingen voor de provinciën overbrengt, wat alleen zin heeft voor de ver
kiezingen in het land. 

Eigenlijk moesten er niet eens candidaten gesteld worden door een 
antirevolutionaire kiesvereeniging, of Roomsche of Radicale. Men moest 
gemengde kiesvereenigingen apart voor dit doel hebben, die geen ander 
dan een practisch program hadden en uitsluitend met het oog op dat 
program hun candidaten aanbevalen." 

En op 3 Juni van hetzelfde jaar schreef hij: 
"Ons stelsel toch is: politiek alleen in de Staten-Generaal en dus niet 

in de Gemeenteraden, noch ook bij de stembus voor de Staten-Provinciaal." 
Op 8 Juni nog eens: 
"Voor Gemeenteraden en Staten-Provinciaal hebben we steeds·de in

menging van politieke geschillen ontraden. Voor de Staten-Generaal 
daarentegen elke andere dan politieke keuze steeds beslist bestreden." 

Men lette op dit herhaalde "steeds". 
Er is hier ook bij KUYPER een evolutie geweest. Hij heeft later wel 

begrepen, dat ook bij de gemeenteraadsverkiezingen het beginsel een be
slissenden rol speelt en moet spelen. Maar hier zit toch iets in, dat tot 
nadere discussie noopt. Daarbij moet men nooit uit het oog verliezen, dat 
de Staten-Generaal een volksvertegenwoordiging zijn, maar de gemeente
raad niet. De gemeenteraad staat aan het hoofd der gemeente, hij is een 
bestuurscollege. Dat diende in elk geval meer in het oog te worden ge
houden. Tegenwoordig is er een vreemde tegenstelling tussen de wet en 
de praktijk. Krachtens de wet bestuurt de raad; in de praktijk is het 
dagelijks bestuur het college, dat als een plaatselijk ministerie optreedt, 
en de gemeenteraad is het gemeentelijk parlement. Maar machteloos in 
de tweede macht. Want het college verdisconteert in zijn voorstellen al 
den inhoud van circulaires en richtlijnen en de raad houdt naar aanleiding 
van de voorstellen, waaraan niet te ontkomen of te veranderen valt, een 
politiek debat. 

\ 
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De machteloosheid van den raad en de tanende belangstelling van de 
kiezers wordt bovendien bevorderd door de groeiende macht der bureau
cratie. Ook dit is een internationaal verschijnsel. Lord HEwART schreef 
met toepassing op Engelse toestanden over "Tbe new Despotism", d. w. z. 
de bureaucratie, die "kruipt over Engeland". En wij moeten het gevaar 
onder de ogen zien, waarop MARITAlN wees in zijn geschrift "A travers 
Ie désastre" (1941) waar hij constateert, dat de kiezer lastige verantwoor
delijkheden afwentelt op de politici, van hen kleine successen weet te be
halen, het hart nu en dan lucht geeft door smadende critiek, en ze verder 
met een soort ironische toegeeflijkheid hun gang laat gaan. De kiezers, 
aldus MARlTAlN, hebben de gekozenen geëerd, ontzien, verdragen, totdat 
zij hen zat zijn geworden. . 

Zijn er bij ons geen symptomen, die wijzen in dezelfde richting? 
En zulk een ontwikkeling is gevaarlijker dan ooit. Zij kan met grote 

snelheid leiden naar een catastrophe. Het is tijd, de alarmklok te, luiden. 
Wij moeten aan het werk. Ook de Anti-Revolutionairen, zij allereerst 
moeten aan het werk. 

Zij moeten de schouders zetten onder het grote werk, dat wacht: dat 
wacht, omdat het volstrekt noodzakelijk is: een grondige vernieuwing 
van ons gemeentelijk bestuur, een losrukken van· dat bestuur uit ver
ouderde en al te schematische vormen, een forse greep naar ruimte, vrij
heid, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid. Ik vraag van de A.R. 
richting radicalisme en moed, want zij heeft het recht, om hier voorop 
te gaan. Ik vraag van haar niet minder studie en bezinning; zij heeft 
daarvoor de bronnen. Ik vraag van de A.R. gemeentebestuurders, dat zij 
hun taak zullen volbrengen in het prikkelende en waarschuwende besef, 
dat de vrijheid en dus de toekomst van ons volk nog dagelijks op het 
spel staat in deze geteisterde en vaak stuurloze wereld, waarin de massa 
bestaat uit eenzamen en teleurgestelden, waarin de specialisten vervallen 
tot eeniaamheid en twijfelzucht, waarin de machtigsten en de sterksten 
het afleggen tegen de dodelijke macht van het systeem en waarin al meer 
mensen hun eigen stem niet meer terugvinden in het gedruis der steden. 

Ik beperk mij tot het stellen van een diagnose en tot een aansporing 
om te zien en te handelen. Maar als wij niet beginnen, zullen wij nooit 
iets bereiken en als wij in de tenten blijven is de nederlaag zeker. 

Het volk van Nederland zal sterven, als het niet meer begeert dan zijn 
eigen verzorgers te kiezen. Dit volk zal kunnen leven, als het wil zijn 
en blijven een mondig volk. Dat is allereer.st een kwestie van geestelijke 
vernieuwing. 

DA COSTA hoopte in 1844 op een herleven 

voor dit weêr gespaarde volk I ! 
maar een leven niet van droomen, stout gegrepen uit de wolk, 
niet ontvoerd aan vreemde zeden als een nuttelooze roof, -
Neen! ontwikkeld uit den wortel van Geschiednis en Geloof! 
in zijn wezen, vrucht der tijden, - in zijn vorm, van dezen tijd I 

Dat betekent ook, op een ander, maar belangrijk niveau, zeer nood
zakelijk een werkzaam plaatselijk burgerschap. En - dus, in deze ver
anderde wereld, een gemeente,. die is van dezen tijd. 
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SOCIALISATIE VAN HET· CREDIETWEZEN 

DOOR 

DR A. ZEEGERS 

, 
Bij de Staten-Generaal is een ontwerp van "Wet toezicht crediet

wezen" aanhangig gemaakt. Dit ontwerp komt niet onverwacht. Toen 
wij in October 1947 in dit blad een artikel wijdden aan de nationalisatie 
van de Nederlandse Bank, wezen wij er op, dat in lid 4 van art. 9 van de 
wet op deze nationalisatie de mogelijkheid geopend werd, dat de minister 
met een wèttelijke regeling der credietverlening zou komen. Dit is nu 
geschied. 

Hetgeen wij toen in den aanhef van onze beschouwing schreven, name
lijk, dat het karakter van dit blad, dat gewijd is aan de studie der anti
revolutionaire beginselen, de behandeling van ons onderwerp bepaalde en 
dat technische detailvragen derhalve buiten beschouwing moesten blijven, 
geldt ook thans. Maar dit in aanmerking genomen is er nog voldoende 
over dat een bespreking van het wetsontwerp uit principieel oogpunt de 
moeite waard maakt . 

Van de allervroegste periode af dat in Nederland banken optraden, 
dat was omstreeks 1600, is er gedurende enige honderden jaren nimmer 
toezicht van overheidswege op deze instellingen geweest., 

In 1932 kwam hierin enige verandering. Er hadden zich enige décon
fitures voorgedaan, die aan deze wijziging wel niet vreemd zullen zijn 
geweest: de MENDELssoHN-affaire, het faillissement van MARX & Co en 
de moeilijkheden, waarin de Rotterdamse' Bankvereniging en de Bank- . 
associatie waren geraakt. 

De nieuwe verhouding werd bepaald door een gentlemen's agreement, 
hetwelk inhield dat de banken zich verplichtten de Nederlandse Bank van 
de verstrekking van zeer grote credieten op de hoogte te stellen. Een zeer 
normale regeling overigens. De naleving van dit gentlemen's agreement 
heeft geen aanleiding tot klachten gegeven. De minister van Financiën 
heeft dit in 1947 in de Memorie van Toelichting op het wetsontwerp 
tot nationalisatie van de Nederlandse Bank uitdrukkelijk erkend. 

Tijdens de bezetting werd overheidscontrole op het credietwezen in
gevoerd. Dit was van geringe betekenis, mede door de inflationalistische 
politiek der bezetters, tengevolge waarvl).n er zoveel geld in circulatie was, 
dat het credietvraagstuk practisch geen rol speelde. 

Na de bevrijding kwam er weer een gentlemen's agreement. 
Daarnaast bood de geldzuivering, die veel meer beoogde dan alleen 

maar het geld te zuiveren de mogelijkheid van een hoogst willekeurige, 
zeer vérgaande controle van overheidswege op de credietverlening. Voor 
credieten boven de f 50.000,- had men de toestemming van de N.B. 
-nodig. Nadat deze bank in 1948 genationaliseerd was, was er dus staats
controle op de credietverlening. 

In verband met het feit, dat de geldzuiveringsmaatregelen in November 
1950 afliepen, werd begin December 1950 een nieuwe regeling bekend 
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gemaakt, die de voorwaarden bevatte, waaronder de credietbanken crediet 
mochten verschaffen. De inhoud van deze regeling is hier van minder 
belang. Het gaat er maar om, dat op dit ogenblik de credietverlening niet 
vrij is en het wetsontwerp Toezicht Credietwezen naar het oordeel van 
den minister in de plaats van de huidige regeling zal moeten treden. 

Wat beoogt het wetsontwerp? Waarom moet er credietcontrole komen? 
De minister noemt tweeërlei doel. Hij wil de credietcontrole als middel 

om conjunctuurpolitiek te voeren en bovendien ter bescherming van de 
belangen dergenen, die hun gelden aan de banken toevertrouwden. 

Wat het eerste doel, de conjunctuurpolitiek aangaat, wijst de minister 
op het feit, dat de credietbanken in staat zijn de geldhoeveelheid te ver
groten. Dit is inderdaad zo. Immers, wanneer A bij de X-bank een bedrag 
op rekening deponeert en daarbij overeenkomt, dat hij dit bedrag des
gewenst onmiddellijk kan opnemen, en de X-bank verleent voor hetzelfde 
bedrag crediet aan B, bestaat de kans, dat de geldhoeveelheid verdubbelt. 
Dit is namelijk het geval als de X-bank bij opneming van het geld door 
den deposant het benodigde geld moet vinden bij de Nederlandse Bank. 

Hiertegen - nl. dat de Nederlandse Bank het geld uitleent - bestaat 
geen bezwaar, tl,lits de credietbank er zorg voor draagt, dat als de credi
teuren gelden bij haar wegtrekken, zij er zich van tevoren van vergewist 
heeft, dat de Nederlandse Bank bereid is, de credieten, die ze heeft ver
leend, te financieren. Daarbij dient dan de Nederlandse Bank als voor
waarde te stellen, dat de gelden gestoken worden in een gezonde zaak. 
Deze eis is den laatsten tijd niet gesteld, getuige de credieten, die de Her
stelbank aan het particuliere bedrijfsleven heeft gegeven. 

Wat nu de conjunctuurpolitiek in het algemeen betreft zij er op ge
wezen, dat de invloed van de particuliere banken op de geldhoeveelheid 
zeer klein is. De omvang der circulatie wordt voor het overgrote deel 
door de Overheid zelf bepaald. De enorme omvang dien de geldhoeveelheid 
heeft aangenomen, anders en duidelijker gezegd: de te onzent heersende 
verkapte inflatie, is vóór alles het werk van de Overheid zelf, die zich 
geroepen acht de banken te controleren op een punt, waar zij zelf zozeer 
scheef gaat. De cijfers wijzen uit, dat de particuliere credieten, die de 
banken hebben verleend, maar een zeer klein percentage uitmaken van 
de credieten verleend aan de Overheid. Wanneer de Memorie van Toe
lichting dan ook spreekt van "de grote rol, die de particuliere banken 
spelen in het economisch bestel", is dit, wanneer men daarvan aftrekt al 
_ hetgeen de banken in opdracht van den staat doen en zich dus beperkt 
tot de zelfstandige bankpolitiek, wel sterk overdreven. 

Men kan zich tweeërlei credietregeling indenken. In de eerste plaats 
een credietregeling, hierin bestaande dat de Nederlandse Bank zich niet 
bereid verklaart, de particuliere bank, die crediet verleent, eventueel bij 
te springen, door wissels in herdisconto te nemen. Niemand zal het goed 
recht daartoe van de Nederlandse Bank ontkennen. 

Er is echter ook een credietregeling denkbaar, waarbij de Nederlandse 
Bank aan de particuliere banken eenvoudig verbiedt, met eigen geld 
crediet te verlenen. Bij zulk een regeling wordt dus aan de particuliere 
banken het beschikkingsrecht over eigen geld ontnomen. Het is duidelijk 
dat in dit tweede geval de zaken heel anders staan dan in het eerste. Hier 
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is niets meer of mi~er in geding dan de vraag of de banken nog de 
bevoegdheid hebben met eigen geld crediet te verlenen dan wel of zij 
daar geen beschikkingsrecht meer over hebben. 

Bij dit alles komt, dat wij ten aanzien van de mogelijkheid conjunctuur
politiek te voeren en ten aanzien van de credietcontrole als middel daartoe 
zeer sceptisch gestemd zijn. Wij hebben in dit opzicht een recente ervaring 
opgedaan, die juist min of meer op dit terrein ligt. Wij bedoelen de ver
onderstelling en de daarop gebaseerde speculatie van KEYNES en zijn 
volgelingen, die na den oorlog deflatie verwachtten en ter compensatie 
daarvan een politiek van getemperde inflatie wilden voeren en gevoerd 
hebben, waarvan met name ons land, dat de zwakste valuta van Europa 
heeft, de noodlottige gevolgen ondervonden heeft en nog ondervinden zal. 
Met deze speculatie hebben de planeconon;ten, zoals een gezaghebbend 
econoom onlangs opmerkte, zich gedragen als iemand, die in een Pool
uitrusting op een tropen-expeditie gaat. Wij hebben grote waardering 
voor het researchwerk, dat het Planbureau verricht. Maar er kunnen 
zich allerlei totaal onvoorziene gevolgen voordoen (men denke aan den 
oorlog in Korea, een mislukte oogst of een epidemie) waardoor het plan 
niet meer klopt. Daarom blijve de verantwoordelijkheid bij het particuliere 
bedrijfsleven. Aan credietverlening worde uitsluiten<:l de eis der soliditeit 
gesteld; de conjunctuurpolitieke zijde blijve buiten beschouwing . 

Het is wellicht nuttig deze dingen in herinnering te brengen bij alle 
enthousiasme voor conjunctuurpolitiek, waaraan het wetsontwerp Toe
zicht Credietwezen ook min of meer ontsproten schijnt te zijn. Overigens 
kan in de conjunctuur op zijn hoogst een rechtsgrond voor quantitatieve 
credietcontrole, dat is controle op den omvang der credieten, gelegen zijn. 
Het wetsontwerp opent echter de mogelijkheid van qualitatieve controle, 
waarbij de Overheid aan het verlenen van credieten aan bepaalde crediet
nemers haar uitdrukkelijke toestemming moet verlenen. 

Het is duidelijk dat dit moet leiden tot een conjunctuurpolitiek, waar
bij elke objectieve maatstaf zoek is. 

Het tweede doel, dat volgens de Memorie van Toelichting met het 
wetsontwerp wordt beoogd, is, zoals wij reeds aangaven, de bescherming 
van degenen, die hun gelden aan de banken toevertrouwen. Dit is onge

I twijfeld een doelstelling, die nadere overweging vereist. Nu kan de Over
heid hier inderdaad wat ten goede doen. Maar daarbij rijzen toch enkele 
bezwaren, die eveneens ernstig overwogen moeten worden. 

In de eerste plaats zijn er de practische bezwaren, met name de kosten 
van het accountantsonderzoek, die de Vereniging voor de Effectenhandel, 
welke deze kwestie ook al meer dan eens heeft overwogen, er tot dusver 
van weerhielden maatregelen te nemen. 

In de tweede plaats wijzen wij op het feit, dat de Memorie van Toe
lichting zelf erkent, dat de controle niet afdoende kan zijn en de N eder
landse Bank, noch de Overheid enige verantwoordelijkheid kunnen aan
vaarden. 

Een derde overweging is deze, dat men bij de bestrijding van elke kwaal 
zich zal moeten afvragen of het geneesmiddel ook erger is dan de kwaal 
zelve. O. i. is dit op nader te noemen gronden hier inderdaad het geval. 

En als laatste punt noemen wij, dat men bij de probleemstelling, die 
ons wordt voorgelegd, het eigenlijke vraagstuk miskent. Want het pro-
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bleem is niet: hoe de geldaanbieders tegen de practijken der banken te 
beschermen. Déconfitures van banken blijven tenslotte betreurenswaar
dige uitzonderingen. Maar het probleem, dat allen raakt is: hoe zal de 
staat zelf eindelijk eens een verantwoorde financiële politiek gaan voeren? 
E;n men mag zich afvragen of. het een staat, die in dit opzicht zelf met 
een balk in het oog loopt, toekomt den splinter uit het oog der particuliere 
banken te halen en zo de aandacht vàn zichzelf af te leiden. Wij menen, 
dat de staat hieraan voorlopig nog niet toe is. 

. Naar 'men zegt is van BOLLAND afkomstig het woord: de opgegeven 
reden is niet de werkelijke reden. Op grond van de zwakke argumentatie 
van het wetsontwerp, dit toepassend op het onderhavige geval, vraagt 
men zich af wat nu het eigenlijke motief is, dat den minister noopt dit 
wetsontwerp in te dienen. 

Wij aarzelen geen ogenblik als onze overtuiging uit te spreken, dat het 
hier in wezen gaat om de socialisatie van het crediet. 

Wie zich moeite geeft het Socialisatierapport nog eens door te lezen, 
wordt getroffen door het feit, dat de opstellers allerlei "pijnloze", niet al 
te spectaculaire vormen van socialisatie over het hoofd hebben gezien. 

Wij denken aan de mogelijkheden, die de fiscale politiek en typisch 
socialistische ordeningsmaatregelen, welke het uiteindelijk doel hebben het 
gehele bedrijfsleven in handen van den staat te brengen, bieden. 

Wij denken ook aan de credietsocialisatie. Op dit punt komt het S ociali
satierapport niet verder dan een Postbank, een groots opgezette Rijks
postspaarbank, die tot een bankbedrijf zou moeten uitgroeien en invloed 
op de credietmarkt zou moeten verkrijgen. 

In het Plan van den Arbeid (1935) vinden wij meer. Daar lezen wij: 
"Daarnaast is nodig, dat een toezicht op de particuliere banken wordt 
ingesteld, hetwelk door de Centrale Bank wordt uitgeoefend. Dit toe
zicht dient, voorzover het het credietwezen betreft, te berusten op de vol
gende verplichtingen, aan de particuliere banken op te leggen: 

a. Verplichting tot het opgeven aan de Centrale Bank van alle ver
. leende credieten. 

b. Verplichting tot het vragen van toestemming aan de Centrale Bank 
voor het verlenen van credieten boven bepaalde, bij of krachtens de wet, 
vast te stellen 'normen aan eenzelfde debiteur, of aan ondérnemingen in 
eenzelfde bedrijfstak" 1). . 

Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen Prof. TINBERGEN enkele 
jaren tevoren (in 1933) geschreven had. Sprekend over de taak der Over
heid merkt hij op: "Op tweeërlei wijze kan deze (centrale bank) de 
credietverlening beïnvloeden, n.l. door de vaststelling van haar rentevoet 
en door het rechtstreeks rantsoeneren van credieten. Over de werkzaam
heid van deze middelen is het laatste woord nog niet gesproken. Met 
name is een vraag, hoe sterk de invloed zal zijn, die de centrale bank op 
de andere banken kan uitoefenen. Verder of deze invloed niet zo zwak 
is, dat alleen een vergaande controle van staatswege op het· bankwezen 
het doel kan bereiken. Deze laatste mening heeft voor den socialist veel 
aantrekkelijks. BovendJen denkt de sociaal-democratie zich bij dit alles 

1) À. w. blz. 92/93. 
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ook de centrale bank ~ handen van den staat en met grotere bevoegdheden 
voorzien dan thans, juist t. a. v. de directe credietverlening en dus ook: 
rantsoenering" 2). 

In Maart 1945 schreef Dr DREES in een illegaal tijdens de bezetting 
verschenen publicatie: "Gemeenschapsbedrijven zijn nodig op die punten, 
die in belangrijke mate het economisch leven beheersen of waar bij hand
having van het particuliere bedrijf een groot financiëel overwicht in de 
maatschappij komt te liggen (de circulatiebank, op den duur een belang
rijk deel van het bank-, crediet- en verzekeringsbedrijf, de energie
voorziening; het te centraliseren deel van het vervoerbedrijf; de grote 
monopolistische bedrijven, de zeer grote industriële bedrijven e. d.) 3). 
Dr B. VAN DEN TEMPEL heeft in zijn in 1946 verschenen boek, dat den 

treffenden titel Ordening als socialistische etappe draagt, zich opnieuw met 
dit vraagstuk bezig gehouden. Deze radicale socialist, die uitdrukkelijk 
aan het socialisatie-ideaal blijft vasthouden, vreest een doorkruising van 
de investeringspolitiek van de Overheid door de banken, ongeveer dezelfde 
woorden, die thans in de Memorie van Toelichting gebruikt worden. De 
. schrijver acht het wenselijk, dat'de Overheid zowel het bemiddeling ver
lenen bij emissies als het verstrekken van credieten aan de banken zoveel 
nodig ontneemt "teneinde hen te kunnen toewijzen aan een centrale in
vesteringsbank". En hij vervolgt: "Gedurende de jaren, dat in dit opzicht 
doortastende maatregelen nog niet doorvoerbaar blijken, zou winst worden 
behaald, indien deze arbeidsterreinen der banken althans zo nauw mogelijk 
zouden worden begrensd" 4). ' 

Dit is de rode draad die door het gehele huidige ontwerp heenloopt: 
credietcontrole door de particuliere Nederlandse Bank tot 1948; crediet
controle door de genationaliseeráe Nederlandse Bank na 1948; verder
gaande credietcontrole door deze genationaliseerde bank, hetgeen thans 
wordt voorgesteld en op socialisatie der credietverlening neerkomt, met 
als eindpunt formele socialisatie van het bankwezen. 

Men behoeft geen waarzeggenden geest te hebben om dit te kunnen 
voorspellen. Kennis van de historie en van de revolutionnaire practijken, 
zomeäe enig inzicht in het wezen van het socialisme, zijn voldoende. 

Zag men bij ons weten in Nederland de socialisatie van het crediet kort 
na den eersten wereldoorlog over het hoofd, ROBERT DEUMER deed dit 
niet. In zijn in 1926 verschenen boek Verstaatlichung des Kredits zegt 
hij van deze socialisatie te verwachten, dat het daardoor mogelijk zal zijn 
de economische behoeften naar hun noodzakelijkheid en dringendheid te 
bevredigen. 

Wij kunnen in het kader van deze beschouwing volstaan met tegenover 
deze socialistische verwachting onze op vijf jaren ervaring met het diri
gisme gefundeerde overtuiging te stellen, dat het prijsmechanisme bij alle 
bezwaren, die men daar tegen in kan brengen, getoond heeft meer orde
nende kracht te bezitten dan de georganiseerde dirigistische chaos te 
onzent. 

De socialiserende tendentie in het ontwerp wordt wel het duidelijkst 

2) De nieuwe conjunctuur, blz. 156/157. Wij hebben de in dit boek gebruikte spelling 
Kollewijn in dit citaat vervangen door de thans gangbare. 

3) Op de Kentering, blz. 22. 
4) A. w., blz. 184. 

A. S. XXI-B{7 11 
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openbaar in de artt. 10 en 11 van het ontwerp. Deze houden in, dat de 
Nederlandse Bank bevoegd is aan de credietbanken voorschriften te geven, 
die uitsluitend (I) kunnen inhouden: 

a. bepalingen nopens den minimalen omvang der liquide middelen of 
van bepaalde onderdelen dier middelen, in verhouding tot het totale bedrag 
der toevertrouwde gelden of van bepaalde onderdelen van die gelden; 

b. bepalingen nopens den maximalen omvang der credietuitzettingen 
of beleggingen of bepaalde onderdelen dezer activa, al dan niet in ver
houding tot het eigen vermogen of in verhouding tot de toevertrouwde 
gelden of bepaalde onderdelen van die gelden; 

. c. het verbod of de beperking van het verlenen van bepaalde soorten 
of vormen van credieten of van credieten die een bepaalden omvang te 
boven gaan zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Bank; 

d. het verbod of de beperking van het verrichten van bepaalde soorten 
of vormen van beleggingen of van beleggingen die een bepaalden omvang 
overtreffen, dan wel het verbod van het verrichten van bepaalde soorten 
of vormen van beleggingen of van beleggingen die een bepaalden omvang 
overtreffen zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Bank; 

e; bepalingen nopens de ten minste te bedingen rente zomede nopens 
de rente, ten hoogste te vergoeden voor toevertrouwde gelden. 

Voorts mogen de credietbanken zonder verklaring van geen bezwaar 
van de Nederlandse Bank geen wijziging brengen in de grootte van haar 
maatschappelijk kapitaal, niet duurzaam deelnemen in andere al dan niet 
geregistreerde credietinstellingen, geen fusies aangaan met andere onder
nemingen of instellingen, en niet overgaan tot financiële reorganisatie. 

leder zal toch toe moeten stemmen dat er op deze wijze van een zelf
standige bankpolitiek niets overblijft en hetgeen hier wordt voorgesteld 
practisch een koude socialisatie betekent. 

Met name is het van belang te letten op het hier boven genoemde 
onder d. Schijnbaar houdt dit slechts in de mogelijkheid van verbod van 
bepaalde credietverleningen. In feite betekent het echter het gebod om 
den staat crediet te verschaffen, d. w. z. crediet-verstrekking voor impro
ductieve uitgaven. Wat is namelijk het geval? De banken kunnen ver
plicht worden een minimum aan liquide middelen aan te houden. Nu 
kan de Nederlandse Bank (dus de Overheid) de banken een maximum 
van bepaalde soorten liquide middelen voorschrijven. Het is duidelijk, 
dat het gebod een minimum aan te houden, benevens het verbod van" be
paalde liquide middelen, indirect het gebod van belegging in andere 
liquide middelen inhoudt. Ieder begrijpt, dat dit in de practijk neerkomt 
op verplichte credietverlening aan den staat, hetgeen wil zeggen: voort
zetting der ziek-geld-politiek. 

De vraag rijst nu, wat met dit wetsontwerp aan te vagen? Het is o. i. 
niet zó te amenderen dat het aanvaardbaar wordt. Daarvoor is het te 
zeer het product van een gedachtengang die de onze niet is. Het zal bij 
de bestrijding zaak zijn aan te tonen, dat het hier ten diepste gaat om 
de afwijzing van een monetaire politiek die tenslotte allen in een toestand 
van afhankelijkheid brengt. Het is zeer beslist geen zaak die àlleen de 
"haute finance", maar die ons allen raakt. Het is geen technisch probleem, 
maar een principiële kwestie: de vrijheden en rechten van den burger 
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/' 
tegenover den staat, want wij worden hier geconfronteerd met een totali
tair economisch bestel. 

Wij zouden ons kunnen indenken, dat, ,nu onze critiek haar einde nadert, 
er onder de lezers zijn die zeggen: dit is alles negatief; wat wilt ge nu 
positief? 

Aan deze bijna vertrouwde opmerking ligt meer dan één fout ten , 
grondslag. Vooreerst miskent zij de positieve waarde van principiële en 
zakelijke critiek en ziet niet in, dat hij die illusies en verkeerde vOor
stellingen bestrijdt een belangrijke bijdrage levert om tot een goede op
lossing te geraken. -In de tweede plaats ziet deze opmerking over het 
hoofd, dat het regeringsvoorstel allerminst positief en constructief is. De 
Regering wil onverantwoordelijke credietgeving aan particulieren tegen
gaan, doch bevordert tegelijkertijd onverantwoordelijke credietgeving aan 
de Overheid. Dit is evenmin positief werk, als wanneer iemand die twee 
lekken in zijn fietsband heeft het kleine lek repareert doch het grote laat 
bestaan. Wie zo handelt is een dwaas. In de derde plaats ziet de hier 
besproken opmerking over het hoofd, dat ons gehele betoog tussen de 
regels door één pleidooi voor gezond geld geweest is. 

Dit is inderdaad de allereerste voorwaarde, niet alleen voor behoorlijke 
credietverlening, maar ook voor allerlei andere aantrekkelijke dingen: 
de Benelux, de Europese integratie, de sociale politîek, de industrialisatie 
en, niet te vergeten: het herstel der parlementaire democratie. 

Zijn wij eenmaal zover, en daartoe zal onder meer nodig zijn herziening 
van het Bankstatuut, opdat de Nederlandse Bank weer in een onafhanke
lijke positie van den staat kome, dan kan daarna voor zoveel nodig de 
wettelijke regeling ener quantitatieve credietcontröle ter hand worden ge
nomen. 

Daarom heeft dit wetsontwerp dan ook geen ander nut dan dat het 
ons opnieuw dwingt rekenschap te geven van de principiële betekenis die 
de problemen op monetair en financieel gebied hebben en, daarmee samen
hangend, een nieuw bewijs levert voor de stelling dat ziek geld tot een 
totalitair economisch stelsel moet leiden. 

* 
RICHTLIJNEN VOOR EEN CHRISTELIJKE SOCIAAL .. 

ECONOMISCHE POLITIEK 

DOOR 

DR].BUTER 

te Het bestaansrecht van de Antirevolutionaire Partij is niet hierin ge-
bij legen, dat zij opkomt voor een bepaalde groep van de bevolking. Integen-
om deel! Zij wil en moet zijn een nationale partij in dezen zin, dat zij de 
md belangen van ons land en volk slechts gewaarborgd ziet, indien aan de 
de in ons land gevoerde staatkunde' ten grondslag liggen de beginselen van 
~m, de Heilige Schrift. 
ger Dit uitgangspunt en deze pretentie legt'aan de partij grote verplich-
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tingen op. Want om haar taak goed te vervullen is het niet alleen -nood
zakelijk, dat men deze beginselen aanvaardt, doch dat men deze ook 
uitwerkt voor het gehele staatkundige terrein. Veel arbeid is op dit ter
rein verricht. Een arbeid, die uiteraard - zoals alle menselijke arbeid -;
gebrekkig was en vol van zonden, maar een arbeid, die in het geloof 
verricht, ook rijk gezegende vruchten heeft gedragen. Terecht kan men 
stellen, dat de christelijke inrichtingen en instellingen in ons land, op het 
gebied van maatschappelijke organisaties voor een belangrijk deel te 
danken zijn aan de antirevolutionaire mannen, als GROEN VAN PRINSTERER, 
KUYPER en TALMA} die het christelijk volksdeel leiding hebben gegeven, 
en een groten invloed hebben gehad op de verhoudingen in ons land. 

Hoezeèr wij ook bewondering hebben voor hun arbeid, deze bewon
dering mag niet met zich brengen, dat wij blijven teren op hetgeen zij 
hebben verricht. 

Ook in de verhoudingen, in welke wij thans leven, moet onze over
tuiging tot uiting komen in het aangeven van richtlijnen voor de maat
schappelijke ontwikkeling. Vooral in onzen tijd, nu de sociaal-economische 
politiek voor een belangrijk deel het staatsbeleid beheerst, is het nood
zakelijk, dat wij voortdurend getuigen van onze visie op de maatschap
pelijke verhoudingen. 

De christelijk politieke partijen moeten - ondanks de moeilijkheden, 
die zich op dit gebied voordoen, komen tot duidelijke uitspraken over 
de sociaal-economische vraagstukken, willen zij hun taak goed verrich
ten. Anders moeten zij aart invloed en betekenis gaan verliezen. 

Hoe moeilijk en gecompliceerd deze vraagstukken ook zijn, wij moeten 
trachten hiervoor een verantwoorde oplossing te vinden. Het is om deze 
reden, dat wij een poging zullen doen enkele richtlijnen te formuleren 
voor een christelijke sociaal-economische politiek. 

Vooraf willen wij opmerken, dat er op dit gebied reeds veel werk is 
verricht. Het Christelijk-Nationaal Vakverbond ontwikkelt een prijzens
waardige activiteit, terwijl ook anderen belangrijke bijdragen hebben ge
leverd om het inzicht· in deze vraagstukken te verduidelijken. Hoe 
verdienstelijk deze pogingen op zichzelf ook mogen zijn, toch hebben zij 
altijd iets eenzijdigs, omdat een vakbeweging nu eenmaal spreekt en 
moet spreken als werknemersorganisatie en daardoor altijd geneigd is op 
de positie van den werknemer bijzonderen nadruk te leggen. Ondertussen 
moet er naar onze mening overeenstemming mogelijk zijn tussen allen, 
die zich op de basis van de Heilige Schrift willen stellen, over de alge
mene grondslagen voor een christelijke sociaal-economische politiek. 

Naast deze bijdragen zijn ook door de Antirevolutionaire Partij over 
bepaalde onderdelen uitspraken gedaan, zoals ten aanzien van de publiek
rechtelijke bedrijfsorganisatie. Doch juist bij de voorbereiding van deze 
uitspraken is duidelijk gebleken, hoezeer er behoefte bestaat aan het 
vaststellen vah algemene grondslagen voor een christelijke sociaal-econo
mische politiek, omdat bij de uitwerking van uitspraken voor concrete 
vraagstukken juist· over deze grondslagen verschil van mening bestaat. 
Men moet derhalve komen tot een uitgewerkt program van actie voor 
het sociaal-economische terrein, dat in overeenstemming moet zijn met 
het ook op dit gebied voor herziening vatbare Program van Beginselen. 
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Wanneer wij spreken van sociaal-economische politiek, dan is het zeker 
nodig dit begrip nader. te omschrijven. Politiek is namelijk een begrip 
dat zeer ruim kan worden opgevat. Zo kan een onderneming, een orga
nisatie, of ook een individu een bepaalde politiek, een bepaald beleid 
voeren, om het èèn of andere doel te verwezenlijken. Zo ruim moet het 
begrip politiek hier niet worden opgevat. Wij denken bij het begrip po
litiek in dit verband namelijk aan de vraag welk standpunt door de 
OVerheid wordt ingenomen en toegepast ten opzichte van de sociale en 
economische verhoudingen. Spreken wij over een christelijke sociaal
economische politiek, dan bedoelen wij daarmede, dat het standpunt door 
de Overheid in te nemen, gebaseerd moet zijn op en getoetst moet worden 
aan de uitspraken van de Heilige Schrift. 

Bij een poging tot het vaststellen van grondslagen voor een sociaal
economische politiek zouden wij ons derhalve kunnen beperken tot die 
grondslagen, welke nodig zijn om daaruit het door de Overheid in .te 
nemen standpunt af te leiden. Zodoende zouden wij al datgene buiten 
beschouwing kunnen laten in de sociale en economische verhoudingen 
waarmede de Overheid geen bemoeiingen heeft. 

In het midden latende, of er in de sociale en economische verhoudingen 
aspecten voorkomen, waarmede de Overheid zich niet bemoeit, kunnen 
wij de bespreking hiertoe toch niet beperken. Immers om tot een juiste 
uitspraak te komen over de overheidsbemoeiingen met de sociale en eco
nomische verhoudingen, moeten deze verhoudingen ons in concreten zin 
voor ogen staan. Zonder dezen achtergrond is een goed inzicht in de 
positie van de Overheid ten aanzien van het sociaal-economisch terrein 
niet mogelijk. 

De Heilige Schrift geeft uit den aard der zaak geen concrete uitspraken 
ten aanzien van de taak van de Overheid op sociaal-economisch terrein 
voor de verhoudingen in onzen tijd. Maar wèl bevat de Bijbel talrijke 
uitspraken over de taak van den mens op aarde, voorzover die ligt op 
sociaal en economisch gebied. Dat begint reeds in Genesis, als God tot 
Adam en Eva zegt: 

Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, en vervult de aarde en onder
werpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het ge
vogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 

En na den zondeval: In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. 
Deze uitspraken, welke met tal van andere kunnen worden vermeerderd, 

laten er geen twijfel over bestaan, dat de mens als schepsel Gods op de 
aarde een belangrijke taak heeft. Een taak die wij aldus zouden kunnen 
formuleren: 

De mens heeft alle gaven en krachten welke God hem heeft gegeven 
te gebruiken om de schepping,. waarover hij is gesteld, dienstbaar te maken 
aan de komst van het Koninkrijk Gods. 

Was dit voor den zondeval als het ware vanzelfsprekend, na den zonde
val gaat deze zaak met moeite gepaard. In het zweet uws aanschijns. Maar 
de taak blijft dezelfde. 

Wij zullen allen gezamenlijk, ondernemers en werknemers, zelfstandi
gen en ambtenaren den tijd dien wij hebben productief moeten maken. 
In onzen tijd komt de noodzaak daartoe wel zeer sterk tot uiting. Is het 
inderdaad zo, dat het Nederlandse volk als geheel zich volledig geeft. aan 
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de taak die wij nu hebben? Hier ligt zeker een primaire taak voor de 
leidslieden van ons volk en ook voor de Overheid, steeds maar weer duide- . 
lijk te maken, dat wij allen te samen hard en met toewijding zullen moeten 
werken. 

Primaire voorwaarde voor goede sociale en economische verhoudingen 
is, dat het Nederlandse volk als geheel en elke burger afzonderlijk zich 
met toewijding geeft aan zijn taak. 

Het beleid van de Overheid moet er daarom op gericht zijn, de activiteit 
van allen, die productieven arbeid kunnen verrichten, te stimuleren. In 
onzen tijd is deze eis wel bijzonder actueel, omdat de grote nood, waarin 
ons land verkeert, en de gevaren, die de basis van de welvaart van ons 
land bedreigen, zo groot zijn, dat slechts door de uiterste inspanning van 
allen deze nood kan worden bestreden. 

Weliswaar heeft de Overheid op dit gebied slechts een secundaire taak. 
Immers is de mens niet verplicht te werken, omdat de Overheid dit van 
hem vraagt. Hij is verplicht te werken, omdat God hem het leven, ge
zondheid, gaven en krachten schenkt, om deze te gebruiken in den dienst 
van zijn Schepper. 

"In den dienst van zijn Schepper" houdt dan vanzelf ook in: ten be
hoeve van zijn gezin, ten behoeve van zijn naaste, ten behoeve van het 
volk, waartoe hij behoort, en zelfs ten behoeve van de volkeren der aarde. 

Er is een goddelijke plicht tot arbeid, welke noch door een persoon, • 
noch door een bepaalde groep uit het bedrijfsleven, noch door een volk 
als geheel straffeloos kan worden genegeerd. 

Maar dit Goddelijk gebod houdt dan ook in, dat ook de Overheid zich 
niet hier tegen mag keren, doch alles moet doen wat op haar terrein ligt, 
dat kan dienen om de naleving van dit gebod te bevorderen. 

Een tweede punt, waarop wij willen wijzen, is de vraag, op welke 
wijze de mens zijn arbeid moet verrichten. Ook hierover kunnen aan de 
Heilige Schrift richtlijnen worden ontleend. Richtlijnen welke ons eigen
lijk voldoende bekend zijn, doch welke vooral in onzen tijd telkens worden 
vergeten. 

De Bijbel leert ons, dat de mens naar Gods beeld is geschapen. Hieraan 
is inhaerent de vrijheid en verantwoordelijkheid, welke ieder persoonlijk 
heeft en moet hebben. De Heilige Schrift vraagt geen slaafse onderworpen
heid, doch vraagt van den mens, dat hij in vrijwilligheid en uit liefde 
God dient. Maar met deze vrijwilligheid, welke de vrijheid veronderstelt, 
gaat onmiddellijk gepaard de menselijke verantwoordelijkheid. Tegenover 
het "zalig zijn ... " stelt Christus het "wee u, indien gij ... " 

Zo ligt de verantwoordelijkheid voor het doen en laten van den mens 
ook op sociaal en economisch terrein bij den mens zelf, die op dit terrein 
een plaats inneemt. Zo is het goed nog eens uitdrukkelijk vast te stellen, 
dat zowel de arbeider als de ondernemer, de kantoorbediende als de direc
teur, de ambtenaar als de minister in de eerste plaats zelf verantwoorde
lijk zijn tegenover hun opdrachtgever, tegenover degenen ten behoeve van 
wie de arbeid wordt verricht. Zij zijn verantwoordelijk - en daarin liggen 
alle andere verantwoordelijkqeden opgesloten - tegenover God, van Wien 
zij het leven en krachten ontvangen en op Wien al hun activiteit gericht 
moet zijn. 
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Deze verantwoordelijkheid van het individu. brengt plichten en rechten 
met zich. 

Wat de plichten betreft kan worden gewezen oOP hetgeen wij eerst ge
noemd hebben, n.l. het met volledige toewijding verrichten van de taak, die 
men heeft. Voorts op den plicht, zich bij zijn taak te houden aan de God
delijke geboden en aan de wetten van de Overheid, zolang deze zich met 
het Goddelijk gebod verdragen. Dit houdt in, dat men zijn arbeid verricht 
niet voor zichzelf, doch om daarmede God en zijn naasten te dienen. Want 
al onze arbeid, ook ons dagelijks werk, moet WoOrden gezien als een taak 
in het Koninkrijk Gods. Alle menselijke activiteit, hoe nuttig ook, moet 
daarop zijn gericht en daaraan dienstbaar worden gemaakt. 

De verantwoordelijkheid van ieder mens afzonderlijk brengt echter 
ook rechten met zich. Want al moet voorop worden gesteld, dat de mens 
niet leeft - niet mag leven - om zichzelf te dienen, toch heeft hij het' 
recht de vruchten van zijn arbeid te plukken. "De arbeider is zijn loon 
waardig". Hieruit vloeit ook onmiddellijk voort, dat de beloning van den
gene, die werkt, verband moet houden met zijn prestaties. Hoe meer 
iemand presteert, op hoe hogere beloning hij in principe aanspraak kan 
maken. 

Dit heeft verstrekkende consequenties, zowel voor de Overheid als voor 
degenen, die bij een onderneming zijn betrokken. 

Om bij de ondernemingen te beginnen, ·menen wij niet te veel te zeggen, 
als wij de conclusie trekken, dat alle nivellering, waarbij de beloning woOrdt 
losgemaakt van de prestaties, in wezen fout is en daarom ook heilloze ge
volgen heeft. Men ontkomt, voOoOral in grote oOndernemingen, niet aan een 
zekere schematiek. In wezen is dat echter een gevoOlg van de beperktheid 
van de mensen. Want ook het rechtsgevoel van de mensen woOrdt gekrenkt, 
indien de ene arbeider, die met toewijding zijn werk verricht, met een even 
hoog loon naar huis gaat, als zijn collega, die er de kantjes afloopt. 

Aan den anderen kant is de werkgever ook verPlicht den arbeider een 
beloning te geven, die verband hoOudt met de prestaties van den arbeider. 
Hij mag zich niet verrijken ten koste van den arbeider. De Bijbel wijst 
daaroOP herhaaldelijk. 

Ruimer gezien betekent dat naar onze oOpvatting dat de arbeider in 
een oOnderneming enerzijds mede verantwoordelijk is voor den gang van 
zaken in de oOnderneming en andererzijds er recht oOP heeft mede te proOfi
teren van de resultaten van de onderneming. 

Wij kunnen hierop in het kader van dit artikel niet nader ingaan. Dit 
probleem moOet nader WoOrden uitgewerkt. Doch in principe brengt een 
ehristelijke sociaal-ecoOnoOmische politiek met zich, dat de "arbeidsgemeen
schap" in een' oOnderneming OoOk tot uiting koOmt daarin, dat de arbeider, 
die in de oOnderneming met toewijding zijn arbeid verricht, mede de vruch
ten plukt van de resultaten, die de onderneming oOplevert. Daarbij gaat het 
niet om "winstdeling", een begrip waartegen wij bezwaar hebben, maar oOm 
het karakter van de arbeidsgemeenschap beter toOt uiting te doen komen. 
Medewerken in de onderneming moet betekenen: mede belang hebben 
bij den gang van zaken, mede overleg plegen over vraagstukken, waarmede 
de onderneming te maken heeft, en medeprofiteren van de resultaten van 
de onderneming . 
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De eigen verantwoordelijkheid van ieder op zijn plaats, van den onder
nemer, den werknemer, den zelfstandige en ook van de Overheid, heeft 
nog andere consequenties. Zo houdt dit ook in een eigen verantwoordelijk
heid al naar de functie, die men bekleedt. De verantwoordelijkheid van den 
werknemer is een andere dan die van den ondernemer. De verantwoorde
lijkheid van de Overheid is een andere dan die van den ondernemer. 

Zo kan uitdrukkelijk worden vastgesteld, dat de verantwoordelijkheid 
voor den gang va,n zaken in de onderneming ligt bij de leiders van de 
onderneming en niet b.v. bij de Overheid. Het is niet de taak van de Over
heid als zodanig, te produceren, te exporteren, handel te drijven, of andere 
commerciële transacties te verrichten. Deze taak en de verantwoordelijk
heid daarvoor ligt bij de ondernemingen zelf. Dit betekent niet, dat de 
Overheid geen invloed zou kunnen en mogen uitoefenen op den gang van 
zaken in de onderneming. De rechtstaak van de Overheid brengt met zich, 
dat voorzover de onderneming zelf in gebreke blijft, voorwaarden kunnen 
worden gesteld ten aanzien van de veiligheid, de arbeidsvoorwaarden en 
zelfs in bijzondere omstandigheden ten aanzien van den omvang of den 
aard van de productie. Bovendien brengt deze rechtstaak van de Overheid 
met zich, dat de Overheid de voorwaarden kan en moet scheppen, waar
door het bedrijfsleven zich kan ontplooien. Wij denken b.v. aan de mone
taire verhoudingen, aan handelsverdragen met andere landen, aan het 
wegennet, e. d. 

Niettemin kan de rechtstaak van de Overheid niets afdoen aan het feit, 
dat de verantwoordelijkheid voor den gang van zaken in de onderneming 
bij de onderneming blijft. 

Dit betekent ook, dat de ondernemer en zijn medewerkers zelf aan
spraak kunnen maken op het profiteren van de resultaten van de onder
neming, zoals elke zelfstandige en elke werknemer het recht heeft zelf te 
beschikken over de resultaten van zijn inspanning. 

Het "ieder het zijne", zoals dit ook in het achtste gebod is vastgelegd, 
geldt voor de Overheid evenzeer als voor de burgers. De Overheid heeft 
er recht op, dat de noodzakelijke overheidsuitgaven worden bestreden door 
bijdragen van de onderdanen, hetzij dit natuurlijke of rechtspersonen zijn. 
Doch zodra de Overheid welbewust rechtmatig verkregen winsten of 
andere rechtmatige inkomsten gaat afromen, handelt zij onrechtmatig, ten
zij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals b.v. een kunstmatige abnor
male ruilvoet met één of ander land, waardoor men bij export hoge winsten 
kan maken, welke geen verband houden met de daarvoor geleverde pres
taties. Deze bijzondere gevallen doen echter niets af aan onze algemene 
stelling, dat de Overheid zich niet meester mag maken van rechtmatig 
verkregen inkomsten van natuurlijke of rechtspersonen, met het doel daar
door b.v. en zekere nivellering te bewerkstelligen. 

Andererzijds brengt deze eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfs
leven ook met zich, dat men van de zijde van het bedrijfsleven de verant
woordelijkheid voor de resultaten van de ondernemingen niet mag leggen 
op de schouders van de Overheid, zodat men bij elke moeilijkheid, die zich 
voordo~t, direct bij de Overheid aanklopt om bescherming. Slechts wan
neer door bepaalde overheidsmaatregelen bepaalde ondernemingen of per
sonen schade lijden, kan men de Overheid daarvoor verantwoordelijk stel-
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lder- len. Doch het bedrijfsleven steke eerst de hand in eigen boezem, vóór het 
leeft de bijzondere hulp inroept van de Overheid. Bijzondere omstandigheden, 
lijk- waardoor de normale rechtsverhoudingen worden verstoord, kunnen voor 
den de Overheid aanleiding zijn in te grijpen, omdat haar rechtstaak dit mee-

,rde- brengt. . 
Zo moet de taak van de Overheid ten aanzien van het bedrijfsleven, of 

heid dit nu ondernemers, arbeiders of vrije beroepen betreft, steeds gezien wor-
1 de den als voortvloeiende uit de taak van de Overheid, om de publieke rechts-
'ver- verhoudingen te handhaven. 
dere Slechts waar deze rechtsverhoudingen zijn verstoord of dreigen te wor-
lijk- den· verstoord, kan het op den weg van de Overheid liggen om in te 
t de grijpen. 'Maar dan nog altijd zó, dat primair het bedrijfsleven zelf moet 
van doen wat het kan om de gestoorde verhoudingen te herstellen. Dat kan 
dch, door de Overheid worden bevorderd. 
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Wij hebben op deze eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven 
enerzijds en van de Overheid andererzijds zo sterk den nadruk gelegd, 
omdat een van de meest zorgwekkende verschijnselen, welke wij in onzen 
tijd kunnen constateren, is, de stelselmatige devaluatie van de eigen ver
antwoordelijkheid bij vele groepen van de bevolking. De mentaliteit om 
de verantwoordelijkheid altijd ergens anders te leggen dan bij zichzelf, 
en de neiging, deze in toenemende mate te leggen bij de Overheid, die 
dat zelf in de hand werkt, doet de energie verslappen, de verkwisting toe
nemen en is een groot gevaar voor de economische positie van het land. 

Hebben wij in het voorgaande bijzondere aandacht geschonken aan de 
verhoudingen in het bedrijfsleven en die tussen het bedrijfsleven en de 
Overheid, een ander aspect is dat van de positie van den mens in de maat:

, schappij, voorzover deze niet direct in verband staat met het bedrijfsleven. 
Ook bij de positie van den mens in de maatschappij moet zoveel moge

lijk zijn zelfstandigheid en verantwoordelijkheid tot, zijn recht komen. 
Iemand, die werkt in een onderneming, waarvoor hij geen belangstelling 
heeft, die woont in een huis, dat niet zijn eigendom is en zich in niets 
onderscheidt van andere huizen, die in zijn vrijen tijd geen belangstelling 
heeft voor dingen, die waarde hebben, doch zijn vrijen tijd verdoet met 
zinloze middelen tot tijdverdrijf, die verkeert in een milieu, dat hem nog 
verder neerhaalt, die leeft in een plaats, waarin hij niet meetelt, zo iemand 
is een bespotting van den naar Gods beeld geschapen mens. Het naar 
Gods beeld geschapen zijn moge dan in de eerste plaats tot uiting komen 
in het geloof, dat hij het eigendom is van Jezus Christus, het heeft ook 
consequenties voor zijn verkeer in de maatschappij. 

Juist het christelijk geloof moet de drijfveer zijn, den mens ook in de 
maatschappij tot zijn recht te doen komen. De volksbuurten in de grote 
steden met haar kazernewoningen en massa-bevolking zijn in lijnrechte 
tegenspraak met Christelijke maatschappij-opvattingen. Hier woont de 
grote massa van diegenen, die niets te verliezen hebben, en daarom, zo 
zij niet reeds formeel of materieel revolutionnairen zijn, te zijner tijd een 
gemakkelijke prooi vormen voor het communisme. 

Een christelijke politiek moet gericht zijn op de verheffing van de 
maatschappelijke positie van den burger, op een toenemend verant-
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woordelijkheidsbesef en het zich bewust worden van de menselijke 
waardigheid. 

,Wat kan de Overheid hieraan doen? Ook hier ligt de verantwoordelijk
heid voor deze dingen niet direct bij de Overheid. Deze verantwoordelijk
heid ligt bij de burgers zelf. Maar wat de Overheid wel kan doen - zij het 
dat het ook hier weer een secundaire functie betreft - dat is, de voor
waarden scheppen, waardoor de maatschappelijke waardigheid van den 
burger beter tot haar recht kan komen. 

In dit verband kan worden gewezen op de volgende problemen. 
a. Ten eerste de volkshuisvesting. Wij zijn op dit terrein niet des

kundig en zullen dus ook niet uitvoerig op dit probleem ingaan. Wij wijzen 
slechts op de wenselijkheid, te bevorderen, dat elke woning een afgesloten 
geheel vormt. Eengezinswoningen verdienen - voorzover de ruimte dit 
toelaat - verre de voorkeur boven kazemebouw. 

Belangrijk is vooral ook, dat het ideaal wordt nagestreefd, dat ieder 
gezin zoveel mogelijk zijn eigen huis heeft, d. w. z. een huis, dat zijn eigen
dom is. Welk een besparing zou bereikt kunnen worden, indien het be
zitten van een eigen woning normaal zou zijn. Hoeveel meer zorg zou er 
worden besteed aan het onderhoud van de eigen woning. 

b. Wij komen daarmede op een ander onderwerp, n.l. de zg. bezits
spreiding. 

Het vormen van eigen bezit, in den vorm van een woning, of in anderen 
vorm, verhoogt het gevoel van eigenwaarde. De Overheid kan dat be
vorderen, door het recht op eigendom van den burger volledig te erken
nen en daarover niet naar willekeur te beschikken, zoals in toenemende 
mate geschiedt. 

c. Een noodzakelijke voorwaarde voor het vormen van bezit is sparen. 
De Overheid kan het sparen stimuleren, door den spaarder achteraf niet 
via zware belastingen of een kunstmatig lagen rentevoet te straffen (lage 
huren). De Overheid kan het sparen ook bevorderen, door zorg te dragen 
voor een betrouwbare munt. 

d. Een belangrijk middel om de zelfstandigheid en de maatschappelijke 
waardigheid en verantwoordelijkheid van het individu te bevorderen is 
decentralisatie van de industrie. Door bijzondere omstandigheden is in de 
laatste jaren de decentralisatie van de industrie toegenomen. De belang
rijke factoren voor de industrie, nl. het kunnen beschikken over arbeids
krachten en den bouwgrond, hebben deze decentralisatie sterk bevorderd. 
Maar deze decentralisatie is vooral ook van grote betekenis omdat de 
persoonlijkheid van den arbeider op het platteland in zijn eigen omgeving 
veel beter tot haar recht komt dan in de stad, waar hij dreigt onder te 
gaan in de grauwe massa. 

Hierbij aansluitende kan het gewenst zijn dat regelingen worden ge
troffen, waarbij een te sterke centralisatie in de industrie wordt belemmerd, 
althans voorzover dit in overeenstemming is met den aard van het bedrijf. 

Al deze en dergelijke maatregelen kunnen de menselijke waardigheid 
bevorderen en in de hand werken, zodat ons land weer meer wordt een 
land van fiere burgers, die trots zijn op hun vrijheid en zelfstandigheid en 
op de positie, die ze innemen. 

Al is de Overheidstaak in dit opzicht secundair en moeten de initiatieven 
tot d~e sociale en economische hervorming in de eerste plaats opkomen 
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uit de maatschappij zelf, de Overheid kan hierop krachtens haar eigen 
, aard groten invloed uitoefenen. 

De ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen, zoals die zich 
in het bijzonder na den oorlog voltrekt, moet worden getoetst aan de hier
voren genoemde richtlijnen. Wij denken hierbij met name aan twee 
vraagstukken, nl. dat van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en de 
sociale wetgeving. 

Laten wij beginnen met enkele opmerkingen over de sociale wetgeving. 
De sociale wetgeving, zoals die zich in het laatst van de voorgaande en 

het begin van deze eeuw heeft ontwikkeld, is voortgekomen uit den nood, 
waarin de afhankelijke werknemers verkeerden. De sociale wetgeving 
heeft daarom ook van het begin af het karakter gedragen van bescherming 
van den arbeider. Door beperking van den arbeidstijd, door verzekering 
tegen calamiteiten buiten de schuld van den werknemer en andere regelin
gen, werd aan den arbeider een grotere sociale veiligheid verschaft. 

Gebaseerd op de sociale wetgeving werden loon- en arbeids-overeen
komsten afgesloten, welke tot in détails de arbeidsverhoudingen regelden 
en nog regelen. 

Deze ontwikkeling van de sociale wetgeving is tot groten zegen ge
weest. Zij heeft den arbeidenden stand opgeheven uit de slaafse afhanke
lijkheid, waarin deze, als gevolg van zijn economisch zwakke positie, ver
keerde. 

Tegenover het laisser faire laisser aller werd de plicht van de Overheid 
gesteld het zwakke te beschermen en zo rechtsverhoudingen te bevorderen 
en te handhaven. Een juiste, een door christelijke beginselen gedragen 
gedachte. 

Nu deze noodzakelijke bescherming van het economisch zwakke over 
vrijwel de gehele linie is verkregen, doet zich - en dit is in het bijzonder 
sinds den oorlog - de vraag voor, welke nu verder de doelstellingen moe
ten zijn van de sociale wetgeving. 

Onder invloed van de ontwikkeling in Engeland gedurende en na den 
oorlog, heeft de gedachte, waardoor de sociale wetgeving werd gedragen, 
voor een belangrijk deel plaats gemaakt voor een andere. En wel door 
de idee, dat aan den arbeider sociale zekerheid moet worden verschaft, 
van de wieg tot het graf. En om deze sociale zekerheid te kunnen ver
schaffen heeft men de Overheid nodig. 

Nu bestaat er over dit begrip "sociale zekerheid", zoals over zovele ter
men op dit terrein, een groot verschil van interpretatie. Bedoelt men met 
deze iekerheid de rechtszekerheid, in dien zin, dat de arbeider niet afhan
kelijk is van willekeur, maar een bepaalde rechtspositie heeft, dan zal 
niemand in onzen kring daartegen bezwaar maken. Integendeel, deze 
"rechtszekerheid in den arbeid'~, de rechtszekerheid van den arbeider, is 
een groot goed, dat ,met alle kracht moet worden nagestreefd. 

Maar dit begrip "sociale zekerheid" omvat zeker meer. Men denkt hier 
met name ook aan de materiële zekerheid, aan de zekerheid, dat den werk
nemer. in welke omstandigheden hij ook verkeert en wat hij ook zelf doet 
of niet doet, altijd een bepaald inkomen wordt gegarandeerd, waarvan hij 
kan rondkomen. Dit inkomen kan alleen de staat hem garanderen, zij het 

I via omvangrijke regelingen, waarbij het niemand meer duidelijk is, in hoe-
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verre deze regelingen het karakter dragen van sociale verzekeringen, dan 
wel van overheidsuitkeringen zonder meer. Vandaar dat thans door de 
christelijk-sociale organisaties terecht wordt gesteld, dat de sociale-ver
zekerings-gedachte in gevaar is en plaats dreigt te maken voor directe 
staatszorg. 

Inderdaad is het uitgangspunt van de sociale verzekering, nl. dat de 
arbeider zelf de premies opbrengt, hetzij rechtstreeks, hetzij via den 
werkgever, reeds lang ondermijnd. Deze gedachte heeft niet alleen bij den 
werknemer, doch ook bij den ondernemer in industrie, landbouw en mid- ' 
denstand voor een belangdjk deel plaats gemaakt voor de gedachte, dat 
de Overheid verantwoordelijk moet worden gesteld voor het inkomen, 
dat de arbeider, de fabrikant, de boer en de winkelier geniet. 

Een principieel verkeerde instelling en een zeer gevaarlijke houding, 
welke door vele regelingen na den oorlog in de hand is gewerkt. 

Een gedachte, die het verantwoordelijkheidsgevoel van de gehele bevol
king ondermijnt, haar prestaties doet afnemen en een volk kweekt, dat i 

niet meer weet van aanpakken I Deze ontwikkeling moet duidelijk worden 
gesignaleerd en systematisch worden bestreden. 
, En de ondernemer, èn de werknemer èn de ambtenaar moeten weten, 

dat hun prestaties primair de basis zijn voor hun beloning. De arbeider 
is zijn loon waardig. Maar dan ook alleen degene, die werkelijk arbeidt, 
die van aanpakken weet. Alleen de ondernemer, die als zijn bedrijfsresul
taten slecht zijn, in de eerste plaats zoekt naar fouten in zijn bedrijfs
voering en deze tracht te verbeteren, en alleen de arbeider, die met toe
wijding zijn werk verricht, kunnen verwachten, dat hun inspanning zal 
worden beloond. 

De Overheid kan nooit direct of indirect een compensatie geven voor 
, verliezen en tekorten, die te wijten zijn aan ondernemer of arbeider 

zelf, en de Overheid draagt daarvoor ook generlei verantwoordelijkheid. 
Wat moet derhalve het doel zijn van de sociale wetgeving? Het doel 

van de sociale wetgeving moet blijven het beschermen van het economisch 
zwakke tegen een onrechtvaardige behandeling door andere groepen. Deze 
bescherming komt dan eerst goed tot haar recht, indien de sociale wetge

. ving er op gericht is, de arbeiders op te heffen tot zelfstandige, verant
,woordelijke mensen, die gesteund door de sociale wetgeving, zich kunnen 
ontplooien. ,Maar daarom mag de sociale wetgeving - zoals thans in 
vele opzichten geschiedt - niet leiden tot het teloor gaan van deze z'elf
standigheid en eigen verantwoordelijkheid van den arbeider. 

Amerika is zeker niet in alle opzichten een voorbeeld voor West-Europa. 
Maar het is wel in dit opzicht een voorbeeld, dat de arbeider zich een vrij 
mens gevoelt, die aan zijn vrijheid grote waarde hecht, welke vrijheid 
gepaard gaat met een gevoel van zelfstandigheid. Hij telt mee en voelt 
daarom niets voor socialisatie en andere maatregelen, die leiden tot het 
verlies' van zijn zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

De sociale politiek zij er daarom in ons land op gericht, de arbeiders 
meer belang te geven bij de onderneming, waar zij hun werkkracht aan 
geven. 

Daarom is overleg tussen den ondernemer en zijn personeel over den 
gang van zaken in de onderneming noodzakelijk. In dit opzicht kunnen 
de ondernemingsraden een belangrijke functie vervullen, mits de sfeer 
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goed is en mits aan de voorwaarde is voldaan, dat dit overleg in de onder
, nemingsraden op daartoe geschikte wijze wordt uitgebreid tot het gehele 
personeel. 

Maar dit overleg moet dan ook gepaard gaan met een systeem van be
loning, welke mede wordt beïnvloed door zo mogelijk de individuele 
prestaties van elken arbeider afzonderlijk - én door de resultaten, die 
de onderneming als geheel oplevert. 

Onze conclusie is dan ook, dat nu het meest urgente deel van de sociale 
wetgeving - de bescherming van den arbeider tegen uitbuiting - in 
grote trekken is bereikt, de sociale wetgeving en de sociale politiek positief 
gericht moeten zijn op de bevordering van een zelfstandige, verantwoor
delijke positie van den arbeider - uiteraard met behoud van de noodza
kelijke bescherming -, waardoor de werknemer een positie kan innemen, 
die meer overeénstemt met zijn wezen, als mens naar Gods beeld geschapen, 
met eigen verantwoordelijkheid en eigen bezit. 

In aansluiting hierop een korte opmerking over de publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisatie. Deze kan zeer nuttig zijn als een middel om het be
drijfsleven meer eigen verantwoordelijkheid te geven; en in het kader van 
de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is dit ook inderdaad 
mogelijk. Het grootste gevaar zit echter hierin, dat bij ue uitvoering en 
toepassing van deze wet de eigen verantwoordelijkheid van de Overheid 
enerzijds en die van het bedrijfsleven andererzijds worden verdoezeld en 
vermengd. Hiertegen moet worden gewaakt! Als de publiekrechtelijke or
ganen worden ingesteld en als zij zijn ingesteld, moet duidelijk onder
scheid worden gemaakt tussen de overheidstaak enerzijds en die van de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganen andererzijds. Geschiedt dit niet, dan 
krijgt men de situatie dat de Overheid het bedrijfsleven verantwoordelijk 
stelt en het bedrijfsleven de Overheid. Wordt hieraan wel vastgehouden, 
dan kan de wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie een belangrijke 
bijdrage vormen tot het versterken van het verantwoordelijkheidsbesef bij 
ondernemers en werknemers. 

Geschiedt dit echter niet, dan dreigt de publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisàtie te ontaarden tot een systeem, hetwelk leidt tot ondermijning van 
het overheidsgezag enerzijds, omdat de Overheid zich dan niet meer vol
doende kan distanciëren van opvattingen van bepaalde sectoren van het 
bedrijfsleven; en tot een verzwakken van de zelfstandigheid en eigen ver
antwoordelijkheid van het bedrijfsleven andererzijds, omdat de Overheid 
zich gaat bemoeien met allerlei interne zaken van het bedrijfsleven. De 
wet op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie als zodanig heeft ,de deur 
voor deze situatie wijd open gezet. 

Het is aan de deurwachters, de Overheid, de Staten-Generaal, den 
Sociaal-Economischen Raad en het bedrijfsleven, er voor te waken, dat 
deze heilloze vermenging niet naar binnen glipt. 

Het vaststellen van een christelijk sociaal en economisch program door 
de Antirevolutionaire partij is urgent! Moge dit artikel daartoe enkele 
suggesties hebben gedaan en mede een aansporing zijn, deze taak aan 
te vatten . .De partij beschikt over voldoende deskundige mensen met liefde 
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tot de partij - ook al uit die zich soms in critiek - om deze taak te 
ondernemen. 

Tenslotte laten wij nog een samenvatting volgen in den vorm van een 
aantal stellingen. 

1. Het opstellen van een uitgewerkt program voor een christelijke 
sociaal-economische politiek is in hoge mate urgent. 

2. Een program voor een christelijke sociaal-economische politiek moet 
gebaseerd zijn op en getoetst worden aan de Heilige Schrift. 

3. De mens moet al zijn gaven en krachten, welke God hem heeft ge
geven intensief gebruiken om zichzelf en de schepping, waarover hij is 
gesteld, dienstbaar te maken aan de komst van het Koninkrijk Gods. 

4. Het beleid van de Overheid moet er daarom in de eerste plaats op 
gericht zijn de activiteit van allen, die productieven arbeid kunnen ver
richten, te stimuleren. 

S. De naar Gods beeld geschapen mens is voor het vervullen van zijn 
taak verantwoordelijk. Verantwoordelijk aan zijn opdrachtgever, verant
woordelijk aan God. 

6. Deze verantwoordelijkheid - die persoonlijke vrijheid veronder
stelt - brengt plichten en rechten met zich. 

7. Tegenover den plicht van ieder, zijn taak naar zijn vermogen, met 
toewijding te verrichten, staat het recht, de vruchten van zijn prestaties 
zelf te plukken, welke vruchten ook mede afhankelijk moeten zijn van 
den omvang en de betekenis van zijn prestaties. 

8. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de eigen verantwoor
delijkheid van de Overheid, de eigen verantwoordelijkheid van den onder
nemer, de eigen verantwoordelijkheid van den werknemer. 

9. De Overheid mag zich niet meester maken van de rechtmatig ver
kregen inkomsten van natuurlijke of rechtspersonen. De noodzakelijke 
kosten, die het staatsapparaat met zich brengt, moeten op redelijke wijze 
worden verdeeld over de onderdanen. . 

10. Het is de taak van de Overheid goede publieke rechtsverhoudingen 
te handhaven, zoals dit o. a. tot uiting komt in het zorgdragen voor een be
trouwbare munt-eenheid, voor handelsverdragen met het buitenland, voor 
een goed wegennet, e. d. 

'11. Het is de taak van het bedrijfsleven zelf zorg te dragen voor een 
goeden gang van zaken in het bedrijfsleven en het draagt zelf daarvoor de 
verantwoordelijkheid. Daarom kan het ook zelf aanspraak maken op de 
resultaten, die zijn activiteit oplevert. De ondernemer is daarbij verant
woordelijk voor de leiding in de onderneming en kan aanspraak maken 
op de daaruit verkregen winsten. 

12. De werknemer is verantwoordelijk voor de wijze, waarop hij zijn 
taak in de onderneming verricht. Als medewerker in de onderneming moet 
hij mede worden bètrokken in het overleg oyer den gang van zaken in de 
onderneming en moet hij mede-profiteren van de resultaten van de onder
neming. 

13. De overheidspolitiek moet er op gericht zijn de zelfstandigheid 
en eigen verantwoordelijkheid van de burgers te stimuleren. Zij kan hierop 
invloed uitoefenen door het bevorderen van het verwerven van eigen bezit, 
door het beïnvloeden van de volkshuisvesting, door het sparen aan te 
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moedigen, en het rechtmatig verkregen bezit van de onderdanen te bescher
'men en te ontzien. 

14. Decentralisatie van de industrie en het tegengaan van economische 
machtsposities kunnen mede dienstbaar worden gemaakt aan het verster
ken van de persoonlijkheid en de verantwoordelijkheid van ieder afzon
derlijk. 

15. De sociale wetgeving, die primair gericht was en moest zijn op be
scherming van het economisch zwakke, moet daarenboven worden gericht 
op het opheffen van de arbeiders tot zelfstandige en verantwoordelijke men
sen, die zich vrij kunnen ontplooien. 

16. De publiekrechtelijke bedrijf~organisatie kan een belangrijke bij
drage leveren tot het dragen van verantwoordelijkheid voor het bedrijfs
leven zelf, mits bij den opbouw daarvan voortdurend scherp onderscheid 
wordt gemaakt tussen de eigen taak en verantwoordelijkheid van de Over
heid ener- en van het bedrijfsleven andererzijds. 

17. De voorgaande stellingen zijn bedoeld als suggesties voor richt
lijnen voor een christelijke sociaal-economische politiek, welke nader 
moeten worden uitgewerkt. Uitgaande van een christelijke maatschappij
beschouwing op basis van de Heilige Schrift moet worden gestreefd naar 
het opvoeren van de activiteit, de zelfstandigheid en de waardigheid van de 
gehele Nederlandse bevolking, hetgeen een noodzakelijke voorwaarde is 
om ons land op te heffen uit de futloosheid en besluiteloze wankelmoedig
heid, welke het thans kenmerkt. 

* 
ARBEIDSPRODUCTIVITEIT 

DOOR 

C. SMEENK 

Het vraagstuk van de arbeidsproductiviteit heeft nog steeds de aan
dacht. Wie den precairen toestand kent, waarin ons verarmd land ver
keert, zal zich daarover niet verwonderen. 

Er is een aanzienlijk tekort op de betalingsbalans. De Marshallhulp 
loopt ten einde, de publieke financiën geven aanleiding tot ernstige be
zorgdheid. De militaire eisen stellen ons voor zware opgaven. Grote per
soonlijke en financiële offers zullen gebracht moeten worden. 

Ook het offer, dat vele jonge mannen gedurende een aantal maanden 
aan den productieven arbeid worden onttrokken. 

De koopkracht van het geld wordt voortdurend geringer. 
Brede groepen van ons volk, met name zij, die niet 'meer ten volle aan 

het -arbeidsproces kunnen deelnemen, komen in weinig benijdenswaardige 
omstandigheden. 
, V rij algemeen wordt beseft, dat alléén hogere productie, meer export, 

tijdelijke beperking van de consumptie, toeneming van den spaarzin, ons 
groeiend volk voor een meer duurzame en schokkende verlaging van het 
levenspeil kunnen behoeden. Dat besef is inderdaad wel aanwezig. Maar 
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dit wil nog niet zeggen, dat ook reeds vrij algemeen overeenkomstig dit 
inzicht wordt gehandeld. 

Wij beperken ons nu in dit artikel tot het zoeken van een antwoord op 
de vraag: hoe komen wij tot een verhoogde arbeidsproductiviteit? 

Deze productiviteit wordt bepaald door een reeks van factoren. De be
langrijkste zijn: Ie de prestaties van de arbeiders, 2e de mate van mecha
nisatie, 3e de efficiency van de bedrijfsorganisatie. 

Maar er zijn toch nog andere factoren, die hun invloed - soms zelfs 
in niet geringe mate - doen gelden. Men denke aan de schaarste en de 
kwalitatieve samenstelling van de grondstoffen. 

Eveneens aan wijzigingen in het vervaardigde product als gevolg van 
veranderingen in de vraag van het publiek en met het oog op de eisen; 
die de export naar verschillende landen stelt. 

Wanneer in een bepaalde periode de kwaliteit van de grondstoffen 
minder deugdelijk is dan in een daaraan voorafgaand tijdperk, wordt voor 
dit gebrek wel compensatie gezocht door toevoeging van producten, die 
eerst nog een bewerking moeten ondergaan. Het is duidelijk, dat daar
door de productie van het te vervaardigen artikel langer ophoudt. 

Indien meer dan voorheen kwaliteitsproducten geëxporteerd moeten 
worden, moet aan de vervaardiging meer arbeid, ook meer tijd worden 
besteed, terwijl van de arbeiders grotere geschooldheid, meer technische 
kennis wordt gevorderd. Het zal niet altijd mogelijk zijn, om een en 
ander te compenseren door verdergaande mechanisatie of door een doel
treffender organisatie van de ondernemingen. 

Het is als gevolg van de hier kort aangeduide omstandigheden mogelijk, 
dat zelfs een verhoogde prestatie der arbeiders gepaard gaat met een 
daling van de productiviteit in een vergelijkende statistiek. Immers be
rekent het Centraal Bureau voor de Statistiek te onzent de' arbeids
productiviteit in de industrie "door een vergelijking te maken tussen de 
indexcijfers over de omvang van de productie en de indexcijfers van de 
personeelsbezetting, die beide op basis 1938 = 100 berekend worden. Het 
indexcijfer van de omvang van de productie wordt berekend aan de 
hand van productie-indexcijfers van een groot aantal producten; het index-

, cijfer van de personeelsbezetting is afgeleid uit de personeelsgegevens van 
ca 10.000 industriële ondernemingen. Deze cijfers omvatten het gehele 
personeel van de ondernemingen, dus ook het administratieve personeel. 

Door vergelijking van beide indexcijfers wordt de arbeidsproductiviteit 
bepaald" 1). 

Hieruit volgt, dat men wel zèèr voorzichtig moet zijn met conclusies 
uit de vergelijkende cijfers ten aanzien bijvoorbeeld van de arbeids
prestatie. De oorzaken van de sedert 1938 gedaalde arbeidsproductiviteit -
alleen de laatst gepubliceerde cijfers naderen het niveau van 1938 - kun- - I 

nen liggen in omstandigheden, die noch met de toewijding der individuele I 

arbeiders, noch met de kwaliteit der machines direct verband houden. Het 
is mogelijk, dat in vele gevallen de oorzaak gezocht moet worden in de 
inferieure kwaliteit van de grondstoffen. Of ook in de mindere geschoold-
heid . van een aantal arbeiders. Invloed kan voorts hebben een naar ver
houding vrij sterk toegenomen administratief personeel. 

1) Aldus Dr H. R ij ken van 0 I s t in een artikel Over de meting van de arbeids
productiviteit in de Economisch, Statistische Berichten van 28 Juni 1950. 
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De regel zal wel zijn, dat alle hier genoemde' factoren, dus ook niet het 
minst de prestatie der arbeiders, de kwaliteit der machines en van andere 
technische hulpmiddelen, tot resultaat hebben gehad een daling der pro
ductiviteit, in vergelijking met 1938. Maar het blijft toch wel noodzakelijk, 
niet te haastig te zijn met het trekken van generaliserende conclusies, die 
er op zouden wijzen, dat "de" arbeiders tekort schieten in de vervulling 
van hun trouwen arbeidsplicht. Waarmede weer niet ontkend wordt, dat 
in een aantal gevallen die plichtsvervulling inderdaad te wensen overlaat. 

* * * 
Daling van de arbeidsproductiviteit is een verschijnsel, dat in een 

eerste rta-oorlogse periode herhaaldelijk werd geconstateerd. Men kon het 
ook bemerken na den oorlog van 191~1918. Te onzent werd eerst in 

. 1924 weer het indexcijfer van 1913/14 bereikt. 
Thans waren in 1945 de toestanden in ons land veel ongunstiger dan 

in het jaar 1919. Het bedrijfsleven was ernstig geschokt. De machines 
waren verouderd of versleten. In den eersten tijd ontbraken in tal van be
drijven de nodige gereedschappen. Het onderhoud van de fabrieksgebou
wen was verwaarloosd. Vele grondstoffen waren niet regelmatig beschik
baar of/en van inferieure kwaliteit. Geleidelijk is er wel verbetering 
gekomen. Maar er zijn toch altijd nog verschillende omstandigheden, die 
op de productie een belemmerenden invloed uitoefenen. Men denke bij
voorbeeld aan den langen levertijd van in het buitenland bestelde machines. 
Of ook aan moeilijkheden, die door ons gebrek aan deviezen worden ver-
oorzaakt. . . 

Daartegenover staat, dat door den technischen vooruitgang, voorzover 
daaarvan profijt kan worden genoten door het in gebruik nemen van '" 
nieuwe machines, de productie wordt gestimuleerd. Maar het is nog 
de vraag, of daarin reeds een voldoende compensatie voor den nadeligen 
invloed van andere factoren wordt gevonden. 

In den oorlogstijd werd in tal van ondernemingen het arbeidstempo 
opzettelijk vertraagd. Er werd, om begrijpelijke redenen, meermalen met 
medewerking van de leiding der ondernemingen "gesaboteerd". Een zeer 
. bekend voorbeeld daarvan is hetgeen geschiedde in het mijnbedrijf. 

Dit is een toevluchtsoord geweest voor velen die gevaar liepen naar 
Duitsland te worden getransporteerd. Maar echte mijnwerkers waren het 
in den regel niet, die zich aanmeldden en ook werden aangenomen. V er

- traging van het arbeidstempo kon in· een groot deel van onze industrie 
worden geconstateerd. In de laatste twee oorlogsjaren werd dit mede ver
oorzaakt door de ongunstige voedselvoorziening. 

Het spreekt vanzelf, dat de gevolgen van een en ander voor de prestatie 
der arbeiders zich ook in de eerste na-oorlogsjaren in sterke mate Heten 
gevoelen. Vele arbeiders waren lichamelijk verzwakt en konden eerst ge
leidelijk weer op krachten komen. Ook moesten zij allengs weer gewend 
raken aan meer intensieven arbeid. 

De ervaring leert, dat niet alleen de· arbeidsverhoudingen in de bedrijven 
invloed uitoefenen op de prestatie, maar dat dit eveneens het geval is met 
de levensomstandigheden. in de gezinnen. Welnu, hier waren neerdruk
kende tendenties. En zij zijn er ten dele nog. Men denke aan de woning-
A. s; XXI- 6/7 12 
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ellende. De gedwongen samenwoning doet afbreuk aan het huiselijk leven. 
En daarvan wordt ook in den arbeid niet zelden de terugslag ondervonden. 
Men moge herhaaldelijk overdrijven, wanneer men over de spanning tus
sen lonen en prijzen spreekt, niet te ontkennen valt, dat die spanning er 
in vele gevallen is. Met name baart grote zorg de aanschaffing van kleding 
en schoeisel. En die zorg verlaat den arbeider niet wanneer hij naar zijn 
werk gaat. 

Helaas moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd, dat de genoemde 
sociale euvelen niet op korten termijn zijn weg te nemen. Onder den 
woningnood zullen wij nog minstens 20 jaar lijden. En aan de spanning 
tussen lonen en prijzen kan tenslotte alleen een einde komen door hogere 
productie. Het is wel duidelijk, dat verhoging van de geldlonen hier geen 
wezenlijke uitkomst kan bieden. 

Die verhoogde productie is ook reeds volstrekt noodzakelijk om de in 
den aanhef genoemde redenen: het enorme tekort op de betalingsbalans, 
het ophouden van de Marshallhulp, de militaire inspanning die ook van 
ons gevraagd wordt. Men kan er nog bijvoegen den groei van de N eder
landse bevolking. Indien die verhoogde productie niet bereikt zou worden 
zou de spanning tussen lonen en prijzen al heviger worden. Verdere daling 
van den levensstandaard ware dan onvermijdelijk. 

Wat kan en moet er nu gedaan worden om de arbeidsproductiviteit te 
doen toenemen, om de voortbrenging in nijverheid en landbouw op een 
hoger peil te brengen? 

De prestatie der arbeiders. 

Allereerst willen wij aandacht schenken aan de prestatie der arbeiders. 
Uit onze waarschuwing tegen generaliserende en eenzijdige conclusies 
uit de vergelijkende cijfers mag niet worden afgeleid, dat die prestatie 
niets te wensen overlaat. Zij is inderdaad in een aantal gevallen onvol
doende. Voor een deel is dit stellig een gevolg van het feit, dat in de 
bezettingsjaren de vakopleiding gestagneerd heeft. Er zijn in de jaren 
na den wapenstilstand vele ongeschoolden tewerk gesteld. Aan de vak
opleiding, ook aan de scholing in fabriek en werkplaats, moet nog meer 
aandacht worden besteed. Uitbreiding van het nijverheidsonderwijs is een 
dringende eis met het oog op onze economische toekomst. 

N u zijn ook hier belemmerende factoren. Onze publieke financiën zijn 
weinig rooskleurig. Meer nijverheidsscholen maken den bouwen de in
richting van nieuwe gebouwen noodzakelijk. Ook is de uitbreiding slechts 
mogelijk, wanneer een goede personeelsbezetting verkregen kan worden. 

Terecht schreef evenwel Minister RUTTEN in zijn Nota aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal over den stand van het lager en middelbaar 
technisch onderwijs voor jongens: "Indien de industrialisatie in het 
huidige tijdsgewricht als een belang van de eerste orde wordt aangemerkt 
- en hieraan valt niet te twijfelen - dan zal aan de voorzieningen, die 
tot verwezenlijking van dit doel onmisbaar zijn, noodzakelijkerwijze voor
rang boven andere moeten worden verleend." 

Dit is juist. Het gaat hier om een alleszins verantwoorde uitgave. In de 
beide industrialisatie-nota's van den Minister van Economische Zaken is 
op goede gronden aangetoond, dat het slagen van de industrialisatie voor 
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een belangrijk deel afhankelijk is van de vraag of ambacht en fabriek
matige nijverheid over een voldoend aantal geschoolde arbeiders zullen 
kunnen beschikken. Ook aan een meer uitgebreide opleiding zal, althans 
voor bepaalde groepen, aandacht zijn te schenken. Eveneens aan het mid
delbaar technisch onderwijs en aan de opleiding van leraren. 

In nauw verband met het tot dusver betoogde staat de voorlichting 
bij de beroepskeuze. Te veel jongeren gaan in de richting van onderwijs 
voor administratieve beroepen. In deze beroepen is er evenwel reeds over
lading. Een naar verhouding slechts klein getal bereikt in die richting 
een positie, die werkelijk met hun "heer zijn" harmoniëert. Dan moet 
zekere begaafdheid en in ruime mate ook studielust aanwezig zijn. De 
doorsnee-kantoorbediende heeft het reëel minder goed dan de vakarbeider. 
Men mene ook niet, dat het werk van laatstgenoemde van lagere orde 
is en minder intelligentie vereist. 

Wat de beroepskeuze-voorlichting betreft, de minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen noemt dit terecht een taak van het particulier 
initiatief. Maar dat initiatief behoeft meer steun van overheidswege dan 
tot dusver in het voornemen van den minister van Sociale Zaken lag. 

Niet alleen is uitbreiding van het lager technisch onderwijs in het alge
meen noodzakelijk, in het bijzonder behoort de uitbreiding van het christe
lijk nijverheidsonderwijs bevorderd te worden. Er is hier een achterstand. 
Het allengs inhalen van dien achterstand ial ook zeer ten goede komen 
aan de vermeerdering van het aantal leerlingen. Nadat christelijke scholen 
voor middelbaar onderwijs waren opgericht, zonden tal van ouders hun 
kinderen naar deze scholen, hetgeen zij om principiële redenen niet ge
daan zouden hebben, indien slechts "neutrale" inrichtingen aanwezig waren 
geweest. 

Zo zal het ook gaan, wanneer er meer christelijke nijverheidsscholen 
komen. Wel zeer terecht zijn vele ouders van oordeel, dat hun kinderen 
juist op den leeftijd van 12/13 tot 15/16 jaar behoefte hebben aan christe
lijke leiding, aan een sfeer, die harnlonieert met den geest in de gezinnen. 
Het is bovendien een misverstand, wanneer men meent, dat er op nijver
heidsscholen slechts "vakken" worden onderwezen, die geheel in de "neu
trale zone" liggen. 

De wenselijke uitbreiding van het aantal nijverheidsscholen kan eerst 
in de toekomst vrucht afwerpen voor het bedrijfsleven. 

Zij brengt geen baat aan degenen, die reeds nu in de ondernemingen 
werkzaam zijn, hoewel hun een behoorlijke scholing ontbreekt. Men zal 
hier op andere wijze het gebrek moeten corrigeren. Niet alleen in de be
drijven, maar ook door het doen volgen van avondcursussen, enz. 

Meer zeggen wij hier nu niet van, ook omdat nog tal van punten onze 
aandacht vragen. 

Wie met arbeiders spreekt over de noodzakelijkheid van een verhoogde 
arbeidsprestatie, moet zich niet verwonderen, wanneer hij de opmerking 
hoort maken, dat die meerdere prestatie de kans op werkloosheid zal 
vergroten. De vrees voor een omvangrijke werkloosheid als wij in de jaren 
dertig hebben gekend, zit er bij velen diep in. 

Dit is verklaarbaar. Maar de toestanden en verhoudingen zijn thans 
geheel anders, dan in de jaren, die aan den tweeden wereldoorlog vooraf 
gingen. Er zijn meer mogelijkheden van.export. Wanneer het niet mocht 
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gelukken, de productie op te vOeren en meer te exporteren, dan zal ons 
levenspeil onvermijdelijk verlaagd moeten worden. De binnenlandse koop
kracht zal verminderen. De invoer zelfs van zeer noodzakelijke goederen 
zal beperkt moeten worden. Het gevaar van een omvangrijke werkloosheid 
zal juist dan groter worden. Dat moet aan ons volk duidelijk worden 
gemaakt. 

Op het verkrijgen van grotere afzetmogelijkheden in het buitenland 
van agrarische en industriële producten moet het streven van het bedrijfs
leven zijn gericht, waar nodig gesteund door de Regering. De groothandel 
heeft hier met name een belangrijke taak. Samenwerking van ondernemers, 
ook voor de bekostiging van reclame, verdient aanbeveling. 

De mogelijkheden zijn er. In de Verenigde Staten, in Canada, in de 
Zuid-Amerikaanse staten, in Zuid-Afrika, in Australië en Nieuw-Zeeland. 
Eveneens, voor bepaalde producten, in verschillende Europese en Aziati
sche landen. Ook de emigratie kan aan de verlevendiging der handelsbe
trekkingen bevorderlijk zijn. Maar alles hangt er van af, of wij artikelen 
produceren, vooral kwaliteitsproducten, die ook voor wat verpakking be':' 
treft, voldoen aan de eisen, die men in een bepaald land stelt. En dan 
natuurlijk tegen concurrerende prijzen. 

Veel aandacht zal voorts besteed moeten worden aan de verhoudingen 
inde onderscheidene ondernemingen. De sfeer, waarin de arbeider werkt, 
is voor zijn prestatie van de grootste betekenis. De komende bedrijfsorga
nisatie kan een gunstigen invloed uitoefenen. Maar zij is practisch een 
"medezeggenschap" aan den top. Wel zullen de bestuurders van de orga
nisaties er alles op moeten zetten, om de leden mee te doen leven met het
geen in de bedrijfscolleges wordt behandeld. Voor het onderwerp, dat ons 
thans bezig houdt, kunnen echter de ondernemingsraden van meer waarde 
blijken. Mits bij de leiding èn bij de employé's, van hoog tot laag, de be
geerte leeft siUlm te werken en ieder het zijne wil bijdragen tot het kweken 
van een "teamgeest". 

Herhaaldelijk worden klachten gehoord over de. verhouding tussen 
"bazen" en ander leidinggevend personeel en de arbeiders. Er zal in den 
regel wel schuld zijn aan beide zijden. Maar dit staat vast, dat aan de 
opleiding van "bedrijfskader" grotere zorg moet besteed worden dan in het 
verleden daaraan werd geschonken. Uit dit oogpunt verdient de Fundatie 
"Werkelijk Dienen", die mede den stoot gaf tot de oprichting van het 
Nederlands Instituut voor Personeelsleiding, waardering. 

Het laatstgenoemde instituut heeft de "bedrijfskader training" ter hand 
genomen en organiseert in Driebergen cursussen voor directeuren, voor
lieden en bazen. 

Er is in de laatste jaren veel litteratuur over de verhoudingen in de 
onderneming verschenen. Het is goed, dat degenen, die tot het geven van 
enige leiding worden geroepen, daarvan kennis nemen. 

Leiding moet gegèven worden aan mensen. Niet alleen technische kennis 
wordt vereist, maar ook psychologisch inzicht. 

Bovenal het besef, dat een arbeider een, mens is, die ook aan erkenning 
en waardering behoefte heeft. EJventuele aanmerkingen op het werk be
horen niet in ruwen vorm gemaakt te worden. Echt-christelijke gezindheid 
is wel het meest begerenswaard. Niet alleen bij de leidinggevenden, maar 
ook bij de arbeiders. Helaas kan in dezen tijd niet verwacht worden, dat 
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allen van die gezindheid blijk zullen geven. Maar welk een schone roeping 
hebben hier onze christenmannen in fabriek en werkplaats I Zij moeten 
met woord en daad tonen, dat zij "discipelen" van Hem willen zijn, Die 
op deze aarde is gekomen om te dienen. 

Verlenging van den arbeidstijd? 

Ten einde de arbeidsproductiviteit te verhogen, heeft men ook wel ge
dacht aan een, uiteraard tijdelijke, verlenging van den arbeidstijd. 

Hoe daarover te oordelen ? 
Voorop worde gesteld, dat de 48-urige arbeidsweek voor ons geen dogma 

mag worden, waarvan zelfs in de moeilijkste economische omstandigheden 
niet zou mogen worden afgeweken. Dit laatste gebeurt trouwens in het 
bedrijfsleven herhaaldelijk door overwerken. 

Wel is deze betrekkelijk k0rte arbeidsweek een groot goed. Ook al houdt 
men rekening met het feit, dat vele arbeiders in de middagpauze niet naar 
huis kunnen gaan, maar deze in of bij de fabriek doorbrengen, en dat voor 
het gaan naar en van de werkplaats dikwijls t á 1 tuur - soms zelfs nog 
langer - nodig is, dan nog moet toegestemd worden, dat er een vrij be
hoorlijke tijd, immers gemiddeld vier à vijf uur per dag, overblijft voor 
huiselijk leven, voor ontwikkeling en ontspanning, voor vergaderingbezoek, 
etc. Daarbij komt dan gelukkig nog de Zondag, waarop in den regel de 
arbeid kan rusten. 

Bij een vergelijking met vroegere toestanden vergete men, bij alle dank
baarheid voor hetgeen verkregen werd, evenwel niet, dat in tal van fabrie
ken de arbeid intensiever is geworden. Er wordt meer geestelijke en licha
melijke inspanning gevorderd dan in een vroeger tijdperk. De lange 
arbeidsdagen van voorheen zouden in zeer veel gevallen reeds om deze 
reden niet meer mogelijk zijn. 

Er zijn nu reeds verschillende continu-werkende bedrijven, waar het 
productie-proces dag en nacht wordt voortgezet. Het is wel duidelijk, dat 
hier door een verlenging van den arbeidstijd hoegenaamd niets bereikt 
kan worden voor de opvoering der productie. Zelfs indien men hier tot 
een indeling zou komen, die sociaal niemand voor zijn rekening zou willen 
nemen, zou het arbeidsresultaat er stellig niet groter door worden. 

In vele ondernemingen kan evenwel de arbeider, zij het met behulp van 
machines, die lang niet altoos het tempo geheel bepalen, zelf zijn arbeids
tempo vaststellen. 

Hier zou een verlenging van, den arbeidstijd tot verhoging van producti
viteit kunnen leiden, indien althans de verlenging geen ongunstige reacties 
in het leven zou roepen, of door het vroeger intreden van vermoeidheid 
weer goeddeels verloren zou gaan, wat men meende door de verlenging 
te hebben gewonnen. Beide gevolgen zijn, naar onze overtuiging, te 
duchten. 

Het moge waar zijn, dat de sociale geest, de kracht der arbeidersbewe
ging, het toezicht van de Overheid wel zouden verhinderen, dat de afwij
king van de norm der Arbeidswet langer zou duren dan eConomisch nood
zakelijk werd geacht, zodat men niet voor een anti-sociale reactie behoeft 
te vrezen, deze overtuiging zal men niet over de gehele lijn kunnen doen 
postvatten bij de arbeiders, die nog altijd bezield zijn met een zeker wan-
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trouwen in de bedoelingen van werkgevers en regeerders. Een ongemo
tiveerd wantrouwen ongetwijfeld - óók in de kracht der arbeidersbe
weging zelve. Maar wij lijden hier altijd nog onder de zonden van het 
verleden, ook onder de gevolgen van de socialistische klassenstrijd
prediking. 

De gedachte van een tijdelijke algemene verlenging van den arbeidstijd 
moet dan ook worden prijsgegeven. 

Slechts in bepaalde sectoren van het bedrijfsleven kan er, in breed 
overleg met de vakorganisaties, waarbij alle aspecten in aanmerking wor
den genomen, in deze richting iets bereikt worden. 

Met nadruk zeggen wij: waarbij alle aspecten in aanmerking worden 
genomen. Wat wij bedoelen, willen wij met een eenvoudig voorbeeld 
duidelijk trachten te maken. 

Indien er één bedrijf is, waarvoor zelfs op grond van sociale overwe
gingen wel iets te zeggen zou zijn voor een verlenging van den arbeids
tijd, althans in den zomer, dan is het stellig het bouwbedrijf. Er is een 
ernstige woningnood, met hoogst bedenkelijke geestelijke en zedelijke ge
volgen. Met ongunstige gevolgen óók voor de prestatie van vele arbeiders, 
die een gezellig vrij tehuis missen. Indien een verlenging van den arbeids
tijd, zeg met 10 %, een vermeerderde arbeidsproductiviteit van 8 á 9 % 
tengevolge had, zou dit betekenen, dat de woningnood in een korteren 
tijd tot het verleden zou behoren, en vermoedelijk ook, dat de bouwkosten 
enigszins zouden dalen. Kon men dan ook onbeperkt bouwen, behoefde 
men zich niet te bekommeren om de vraag hoeveel men in den bouw kan 
investeren met inachtneming van andere behoeften, was er geen zorg 
over materialen, dan ,zouden wij van oordeel zijn, dat een tijdelijke ver
lenging van den arbeidstijd in het bouwbedrijf in zeer ernstige overweging 
behoorde te worden genomen. 

Maar. .. er wordt een bouwvolume vastgesteld. De mogelijkheden in 
den vrijen sector zijn beperkt. Onder die omstandigheden zou een ver
lenging van den arbeidstijd tot werkloosheid van een aantal vakgenoten 
kunnen leiden, hetgeen ook weer een ongunstigen terugslag op de arbeids
prestatie ten gevolge zou hebben. Daarom zeiden wij dat bij eventuele 
besprekingen over werktijdverlenging álle aspecten in aanmerking zijn 
te nemen. 

Het ploegenstelsel. 

Meer dan van verlenging van het aantal arbeidsuren wordt verwacht 
van den overgang naar een ploegenstelsel. 

De economische voordelen daarvan springen in een aantal gevallen 
direct in het oog. Men kan de machines langer gebruiken dan 8i uur per 
dag. Het is mogelijk, meer arbeiders te werk te stellen zonder de fabrieks
gebouwen te vergroten en meer kapitaal voor dit doel te investeren. Wel 
staat daartegenover, dat het intensief gebruik van de machines zal nopen 
tot een vervanging op een vroeger tijdstip. Het werken in meer ploegen 
zal ook zekere kosten voor toezicht, vuur, licht enz. met zich meebren
gen. Zelfs is het waarschijnlijk, dat aan de arbeiders een kleine vergoe
ding moet worden gegeven voor de meerdere uitgaven die uit de ploeg
wisseling voor de gezinnen zullen voortvloeien. Maar deze financiële na-
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delen zullen in den regel niet opwegen tegen de voordelen van een ver
meerderde productie. 

Uit sociaal oogpunt beschouwd zijn er ernstige schaduwzijden zelfs aan 
een twee-ploegen stelsel, waarbij de eigenlijke nacht vrij blijft. De ploeg
wisseling brengt onrust in de gezinnen, noodzaakt veelal tot meer uitgaven 
voor vuur en licht. Het verenigingswerk lijdt er onder. Aan den kerke
lijken arbeid als ouderling of diaken kan bezwaarlijk worden deelgenomen. 

Toch zal, ondanks deze en nog meer bezwaren, met het oog op de nood
zakelijkheid van hogere productie, in verschillende branches het twee
ploegenstelsel aanvaard' moeten worden. De vakbonden hebben dan ook 
bijv. in enige textielondernemingen geen bezwaar gemaakt. 

Ernstiger zijn de sociale nadelen van een drie-ploegenstelsel, waarbij ook 
de nacht is ingeschakeld. 

In bepaalde ondernemingen zijn evenwel de economische voordelen 
groter. Of dit het geval zal zijn, hangt voor een overwegend deel af van 
de soort machines, waarmede gewerkt wordt en voorts van het product 
dat vervaardigd wordt. 

Voor grote moeilijkheden staan met name de christenarbeiders, wanneer 
er sprake is van het volcontinubedrijf, waarbij de Zondag niet vrij wordt 
gehouden. Een dergelijk systeem, waarbij met vier ploegen wordt gewerkt, 
kent een korteren arbeidstijd dan 48 uur per week. Maar daartegenover 
staat groot nadeel voor het gezinsleven. En vooral is het een ernstig be
zwaar, dat er op den Zondag moet worden gewerkt. Dit is o. i alleen te 
aanvaarden, wanneer er een volstrekte technische noodzakelijkheid is. 
Economische, argumenten mogen hier niet den doorslag geven. Boven 
het belang van hogere productie, van materieel voordeel, staat het gees
telijk-zedelijk belang van den vrijen Zondag voor het gezins- en kerkelijke 
leven. Nooit mag vergeten worden, dat in het gehoorzamen aan het God
delijk gebod van den rustdag zegen is gelegen. Vrije dagen in de week 
kunnen nooit het gemis van een aantal vrije Zondagen compenseren. 

Het is wel ernstig te betreuren, dat dit in het buitenland te weinig 
. wordt beseft en dat ook te onzent steeds meer personen tot Zondagsarbeid 
worden verplicht, ten einde aan anderen genot te verschaffen. Men ge
voelt niet, hoe zeer men op deze wijze ook het afwijzend standpunt tegen
over Zondagsarbeid in fabrieken verzwakt. 

Onze conclusie is, dat onder bepaalde omstandigheden in het huidige 
tijdsgewricht een twee- of bij uitzondering zelfs een drie-ploegenstelsel 
als een middel tot verhoging van de arbeidsproductiviteit kan worden 
aanvaard. 

Organisatie en efficiency. 

Van grote betekenis voor de arbeidsproductiviteit is de verbetering van 
de -organisatie en de technische efficiency der bedrijven. Vooral in deze 
sfeer van werkzaamheden is nog zeer veel te doen. " 

De Commissie ter bevordering van de arbeidsproductiviteit, eind 1949 
ingesteld naar aanleiding van het overleg van de, Overheid met de 
Stichting van den Arbeid inzake de toenmalige loonpolitiek, heeft aan dit 
belangrijke vraagstuk dan ook terecht ernstig aandacht geschonken. Zij 
heeft daarbij onder meer contact opgenomen met het Instituut voor On-
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derzoek en Voorlichting, waarvan het resultaat is geweest, dat de direc
teur van dat Instituut A.M. GROOT ec. drs, een uiteenzetting heeft 
gegeven over de jongste ontwikkeling op het gebied van den organisatie
en efficiency-arbeid. 

Wie de daaruit ontstane publicatie leest, komt onder den indruk van 
het vele, dat hier voor de verhoging van de productiviteit nog bereikt 
kan worden. Het schijnt ons dan ook van groot belang, dat de leiders der 
ondernemingen aan dit geschrift, verschenen onder den titel Gelijke in
spanning, meer resultaat, de nodige aandacht schenken. Er is trouwens 
meer litteratuur over dit onderwerp verschenen, waarvan de kennisne
ming nuttig kan zijn. 

De arbeidsproductiviteit hangt niet alleen van de arbeidsinspanning 
af. Er wordt dikwijls ondoelmatig gewerkt. Minder juiste, zelfs overbo
dige handelingen worden verricht. Door een nauwkeurige analyse, bij de 
zogenaamde .,arbeidsmeting", komt men tot een schatting van het tempo, 
waarin de verschillende handelingen verricht kunnen worden. Maar men 
behoort er zich natuurlijk voor te wachten, deze normtijden te beschou
wen als bereikbare productietijden. De arbeider is een mens. Het is on
juist iemand in staat te achten, zich voortdurend en in volle concentratie 
aan zijn arbeid te geven. Ook de arbeider heeft behoefte aan rust en 
arbeidsonderbreking. Er zijn voorts onvermijdelijke storingen, fouten, 
noodzakelijke nevenwerkzaamheden. Herhaaldelijk komt het evenwel voor, 
dat fouten in de werkmethoden voorkomen kunnen worden, soms door 
een beperkte herscholing, en dat door een wijziging in de omstandigheden 
ook storingen zijn te vermijden. In het door ons genoemde geschrift 
worden daarvan voorbeelden gegeven. 

Iedere storing vermindert de arbeidsvreugde. Het is voor een arbeider 
of arbeidster verre van aangenaam, wanneer hij of zij moet constateren, 
dat ondanks alle inspanning en alle toewijding het bereikte resultaat ach
ter blijft bij dat van anderen. Niemand vindt het ook prettig, als hij actief 
aan het werk is, telkens in zijn werk. onderbroken te worden, omdat hij 
den baas niet kan vinden, aan wien hij iets vragen moet, omdat er geen 
materiaal is of omdat zijn gereedschap niet deugt. Fouten in de werkme
thode of een minder juiste organisatie van de werkvoorbereiding kunnen 
bovendien tengevolge hebben, dat een man, ondanks inspanning en toe
wijding, soms met lagere inkomsten dan anderen naar huis gaat, omdat 
hij de premies niet verdiende. Dit kan dan weer tot onaangenaamheden 
in het gezin leiden en de arbeidsvreugde, tenslotte ook de prestatie, doen 
verminderen. Bekend is, dat de mate van waardering, die een man van 
vrouwen kinderen voor zijn arbeid ontvangt, invloed heeft op zijn 
prestatie. 

Terecht wordt ook in het door ons genoemde geschrift nadruk gelegd 
op de .,afstemming" van het werk van mensen, die gezamenlijk in een 
groep werken en. op de .,afstemming" van het werk van den man en het 
werk van de machine. De groep moet met zorg worden samengesteld 
en het werk behoort zo geregeld te worden, dat niemand overbelast 
wordt. . 

De leus .,de rechte man op de rechte plaats" is overbekend. Wie een taak 
moet vervullen, die boven zijn krachten ligt, gevoelt zich verre van ge
lukkig. Hij zal ook aan het werk '\Tan anderen geen doeltreffende leiding 
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kunnen geven. En wie in zich de kracht gevoelt om arbeid van wat hogere 
orde te verrichten, zal zich onbevredigd gevoelen, wanneer hem slechts 
zeer eenvoudig werk wordt opgedragen. Vele grote ondernemingen zijn 
in de laatste jaren met meer zorgvuldigheid te werk gegaan bij de plaatsing 
in de verschillende functies. Dikwijls gaat aan de aanstelling een psycho
technisch onderzoek vooraf. Onfeilbaar moge dit niet zijn, het geeft toch 
in den regel zeer bruikbare aanwijzingen. 

Herhaaldelijk komt het ook 'Voor, dat personen worden geroepen tot 
. werkzaamheden zowel van moeilijken als van eenvoudigen. aard. Dit 
zal niet altijd vermeden kunnen worden. Maar er zijn toch verschillende 
gevallen, waarin voor bepaalde eenvoudige werkzaamheden hulpkrachten 
kunnen worden ingeschakeld, zodat de vakbekwamen hun vollen tijd kun
nen geven aan meer superieur werk. Een kwalitatieve ontleding van de 
verschillende werkzaamheden kan daarom aanbeveling verdienen. Maar 
hier past bij de toepassing van het gevondene toch weer voorzichtigheid. 
Enige variatie in den arbeid is voor een.mens in den regel wenselijk. Te 
grote eentonigheid kan de arbeidsvreugde doen verminderen en de 
prestatie ook weer nadelig beïnvloeden. 

Niet alleen bij den lageren maar eveneens bij den leidenden arbeid kan 
de kwalitatieve analyse plaats hebben. 

Dat hierbij eveneens voorzichtigheid eis is bij de toepassing van even
tuele conclusies, behoeft wel niet nog eens met nadruk te worden gezegd. 
Gelet moet daarbij immers niet alleen op de analyse van het werken, maar 
het komt hier ook aan op de persoon, op haar karakter. 

Alle, in de geciteerde publicatie besproken methoden moeten trouwens 
met voorzichtig beleid worden toegepast. Dit geldt ook voor de z.g. werk
classificatie, die in beginsel niet verwerpelijk is en zelfs een belangrijke 
aanwijzing kan geven voor een juiste beloning van de verschillende werk
zaamheden. 

Men moet niet uit een zeker conservatisme vasthouden aan methoden, 
waarvan het nieuwe onderzoek leert, dat zij voor verbetering vatbaar zijn. 
In de fouten van het aanvankelijke "Taylor-stelsel" behoeft men volstrekt 
niet te vervallen. Het is wel heel duidelijk geworden, dat men de mense
lijk persoonlijkheid geen geweld mag aandoen, dat men van den mens 
geen machine mag maken. Dit is zedelijk ongeoorloofd. En het is ook 
stellig niet in het belang van de productie. 

De leiders van onze ondernemingen zullen er ook alles op moeten zet
ten, om niet noodzakelijke kosten te vermijden. Overbodige werkzaam
heden komen er nog in vele administraties voor. Er worden in menige 
onderneming uitgaven gedaan voor werkzaamheden, voor publicaties enz. 
waarvan het nut niet opweegt tegen de kosten. Dikwijls kan voorts nog 
op materialen bezuinigd worden. Wanneer men een serieus onderzoek 
instelt, zal wel blijken, dat er nog te veel verspilling plaats heeft. 

Aan het kostenvraagstuk moet in dezen tijd bijzondere aandacht worden 
geschonken. Het gaat bij de internationale concurrentie soms om een heel 
kleine fractie per eenheid. .. 

Wij kunnen als niet-deskundige over alle mogelijke detailpunten geen 
oordeel uitspreken. Maar het is èn op grond van de litteratuur èn als 
resultaat van gevoerde besprekingen met ter zake kundigen onze over
tuiging, dat er door betere organisatie van de ondernemingen, door een 
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grotere efficiency voor het opvoeren der arbeidsproductiviteit nog veel 
te bereiken is. 

Men komt er niet met klachten over de geringere prestatie der arbei
ders, over hun gebrek aan toewijding. Die klachten zijn trouwens in den 
regel onbillijk. Wel moet erkend worden, dat hier en daar, vooral bij de 
jongeren, de arbeidslust na de bezettingsjaren verminderd was. Maar er 
kwam reeds een kentering ten goede. 

Het is helaas ook waar, dat voortreffelijke sociale regelingen sommige 
karakters verleiden tot minder goede praktijken. Zo lazen wij nog onlangs 
in een onzer christelijke vakbladen, dat er arbeiders zijn, die zo lang moge
lijk ziekengeld willen trekken en na hun herstel feitelijk gedwongen moeten 
worden door den controlerend geneesheer hun arbeid te hervatten. V oor
heen kwam het meermalen voor, dat men, door den gezinsnood gedwongen, 
te vroeg weer naar het werk ging. Menigeen is daardoor blijvend in zijn 
gezondheid geknakt. Thans schijnt er in de betrekkelijk hoge ziekengeld
uitkering voor sommigen een verleiding te liggen tot simulatie en aggra
vatie 2). Met nadruk zeggen wij hier: voor sommigen. Generaliseren is 
stellig niet geoorloofd. 

Maar met klachten over "de" arbeiders komt men er niet, ook al be
hoort steeds op trouwe plichtsbetrachting te worden aangedrongen. De 
leiders der ondernemingen moeten zich inspannen om door doelmatiger 
werkmethoden, betere instructie, voortreffelijker organisatie binnen de be
drijven, ook waar mogelijk door samenwerking van ondernemingen de pro-
ductivifeit te verhogen. . 

Daarom is noodzakelijk, dat ook zij zich met inzet van al hun krachten 
geven. Dus niet telkens weer de week-ends en de vacanties verlengen en 
elke gelegenheid aangrijpen, om weer eens een dagje met de auto er op uit 
te gaan. 

Ons gehele volk moet diep doordrongen zijn van de noodzakeHjkheid, 
hard te werken en zuinig te leven. , 

Wij hebben - worde het toch door hoog en laag, in de overheidsdiensten 
en in het particuliere bedrijf diep beseft - veel verloren in en na den 
oorlog. Er is veel oorlogsschade geleden. De verhouding tegenover Indo
nesië is, ook zeer te onzen nadele, ingrijpend gewijzigd. Het in het 
buitenland belegde kapitaal werd voor een deel opgeteerd. In plaats van 
een crediteur-natie zijn wij een debiteur-natie geworden en nu moeten wij 
het weldra buiten de Marshallhulp stellen, terwijl de defensie grotere offers 
vraagt. 

Naar den mens gesproken kunnen wij alleen weer langzamerhand in een 
betere positie komen, wanneer wij hard willen werken en enige jaren sober 
willen leven. Men zou dit ingewikkelder, "geleerder" kunnen zeggen. Maar 
zakelijk zou het daar toch op neer moeten komen. 

Niet alleen hard moet er gewerkt worden. Vooral ook doeltreffend. Van
daar, dat op den efficiency- en organisatiearbeid nadruk behoort te worden 
gelegd. 

Het gaat bij dit alles om de toekomst van ons, door de schokkende ge
beurtenissen van de laatste tien jaren verarmd volk. 

* 2) Simuleren = voorwenden; aggraveren = doen alsof het erger is dan het is. 
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EUROPESE LANDBOUWVRAAGSTUKKEN 

DOOR 

MR W. RIP 

In den laatsten tijd wordt, meer dan voorheen, aandacht geschonken 
aan de landbouwvraagstukken in Europees verband. En dit ligt voor 
de hand. 

Er zijn allerlei factoren die een zekere coördinatie van de landbouw
politiek van de verschillende Europese landen noodzakelijk maken. Helaas 
moeten wij zeggen: West-Europese landen. Oost-Europa onttrekt zich 
thans aan onze waarneming, ook voor wat de structuur van den landbouw 
betreft. Hoezeer het ook gewenst zou zijn, dat het landbouwvraagstuk 
van Europees gezichtspunt uit zou kunnen worden bezien, dit is thans 
niet mogelijk. 

Indien wij ons beperken tot West-Europa, dan zijn er verschillende om
standigheden die geleid hebben tot bestudering van de belangrijkste land
bouwvraagstukken in West-Europees verband. 

Reeds bij de voorbereiding van de Benelux is gebleken, dat de land
bouwproblemen in de Benelux-landen zelf en in onderling verband mede 
tot de moeilijkste behoren. Zoals de heer DIRKER in één van de vorige 
nummers van A. R. Staatkunde heeft opgemerkt, moest in October 1950 
te Luxemburg aan deze vraagstukken zelfs een speciale Ministersconfe
rentie worden gewijd. Het in 1949 gesloten Landbouwprotocol gaf 
België de bevoegdheid den invoer van een groot aantal van onze land
en tuinbouwproducten te binden aan een minimumprijs. Het doel was 
bescherming van de Belgische land- en tuinbouwproductie. De heer 
DIRKER heeft in het vervolg van zijn artikel over de vraag: "Hoe staat 
het met de Benelux?" weergegeven op welke wijze getracht is deze 
hindernis op den weg naar een economische unie weg te nemen. Men is 
daarin echter nog niet geslaagd. 

Deze moeilijkheden illustreren duidelijk dat de oplossing van landbouw
vraagstukken in Benelux- en/of West-Europees verband niet eenvoudig is. 

De strubbelingen zijn in het algemeen het gevolg van het verschil in 
kostprijs van de onderscheidene land- en tuinbouwproducten in de ver
schillende landen. 

Dit verschil in kostprijs heeft allerlei oorzaken. Zonder deze nader te 
bespreken geven wij slechts een opsomming van de belangrijkste. 

In de eerste plaats is het algemene kostprijsniveau in de verschillende 
landen niet gelijk. Dit wordt mede beïnvloed door de niet gelijke waarde 
en de onderlinge verhouding van de munteenheden. 

Voorts zijn de vruchtbaarheid van den bodem en het klimaat van grote 
betekenis. 

Ook speelt de mate van deskundigheid van de producenten een belang
rijke rol. Hiermede houdt weer verband de min of meer efficiente wijze 
van productie en afzet. 

Dat ook strategische overwegingen, de wenselijke bevolkingsopbouw en 
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het behouden of scheppen van werkgelegenheid een betekenenden invloed 
uitoefenen, zal zonder meer duidelijk zijn. 

Een andere reden waardoor de samenwerking op landbouwgebied in 
West-Europa in het centrum van de belangstelling is komen te staan, 
houdt verband met de door de Verenigde Staten van Noord-Amerika ver
leende MARSHALL-hulp aan West-Europa. Ook in het kader van de MARS
HALL-hulp is de landbouw een zeer belangrijke sector. 

Voor een doeltreffende aanwending van de Amerikaanse. dollars was 
het nodig, dat er een organisatie voor economische samenwerking in 
West-Europa tot stand kwam. 

Deze organisatie, de O.~. E. C. 1), zetelt te Parijs en bezit ook een 
advies-commissie voor den landbouw. Talrijke Europese landbouwproble
men zijn in deze commissie reeds aan de orde geweest. In het onlangs door 
den heer M. E. H. CAMPS aan de Rooms-Katholieke Economische Hoge
school te Tilburg verdedigde proefschrift onder den titel De bijdrage van 
de West-Europese landbouw in de strijd tegen het dollartekort vindt men 
daarover uitgebreide gegevens. 

Voorts heeft ook de Raadgevende vergadering van den Raad van Europa 
de Europese landbouwproblemen in haar beschouwingen betrokken. In de 
vergadering van October '50 is een commissie benoemd, bestaande uit 
zeven leden, om na te gaan of het wenselijk en mogelijk is, te komen tot 
oprichting van een West-Europese Hoge Autoriteit voor den Landbouw, 
en daarover aan de eerstvolgende vergadering van den Raad van Europa 
te rapporteren. 

Het rapport van de commissie, dat vóór de Mei-vergadering van dit 
jaar was ingediend, is in die vergadering, wegens de overladen agenda 
niet. behandeld. Verwacht kan dus worden dat de West:'Europese 
landbouw-vraagstukken een onderwerp van bespreking zullen uitmaken in 
de herfst-vergadering van den Raad. van Europa in Straatsburg. 

De meest dringende reden nu om de landbouwvraagstukken in West
Europees verband aan een nadere bespreking te onderwerpen, is de nood
zakelijkheid tot vergroting van de landbouwproductie te komen. 

West-Europa kan zijn steeds toenemende bevolking zelf niet voeden. 
Voor een belangrijk gedeelte is West-Europa voor zijn voedselvoorziening 
aangewezen op den invoer uit derde landen. Een deel daarvan moet worden 
geïmporteerd uit de dollargebieden. 

De huidige situatie in Europa wordt bovendien gekenmerkt door een 
tekort op de betalingsbalans ten opzichte van de rest van de wereld. 

Het beste middel nu om dit betalingstekort te verkleinen is de productie 
te vergroten. Het gevolg daarvan zal zijn, dat wij een groter deel van 
de bevolking in West-Europa zelf zullen kunnen voeden, dat minder zal 
behoeven te worden geïmporteerd en dat er wellicht deviezen zullen vrij
komen voor den aankoop van grondstoffen die van belang zijn om de 
industriële productie te vergroten en het welvaartsniveau in West-Europa 
te handhaven of te verhogen. Indien de vergroting van de productie 

1 
I 

( 

1) Organization for European Economic Co-operation = Organisatie voor Europese ~ 
Economische Samenwerking. -
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. bovendien gepaard zou kunnen gaan met een verlaging van het prijspeil, 
. dan zou tevens het concurrentievermogen ten opzichte van de rest van de 
wereld toenemen. 

Een pleidooi voor vergroting van de agrarische productie klinkt som-
mige groepen van producenten misschien wat vreemd in de oren. Zo 
kan ten aanzien van sommige in Nederland voortgebrachte agrarische 
producten telkens worden gewezen op de moeilijkheid voldoende afzet te 
vinden, zowel binnen als buiten onze grenzen. Bij den export van eieren, . 
tuinbouwproducten, fruit, boter, kaas en melkproducten - om er maar 
enkele te noemen - komen wij nu reeds telkens voor onaangename ver
rassingen te staan. Nu eens zijn het de betalingsmoeilijkheden met West
Duitsland, dan weer de te lage prijs die Engeland voor onze producten 
biedt, die tot grote voorzichtigheid manen. 

Zelfs zijn de gezamenlijke producenten, men denke -aan de minimum
prijzen-fondsen in den tuinbouw en aan het zgn. consumptieaardappelfonds, 
genoodzaakt door het opleggen van heffingen en het uit de markt nemen 
van producten of het tegengaan van verkoop tegen te lage prijzen, prijs
bederf te voorkomen. 

Inderdaad doen deze moeilijkheden zich voor. 
Toch behoort men steeds in het oog te houden, dat deze afzetmoeilijk

heden enerzijds van Iocalen aard zijn en andererzijds worden veroorzaakt 
door het tegen elkaar opbotsen van de verschillende handelspolitieke en 
betalings-maatregelen, die elk West-Europees land op eigen houtje neemt 
en waarbij met de totaIitêit van de West-Europese belangen geen rekening 
wordt gehouden. 

West-Europa is, in het algemeen gesproken, verdeeld in even zo veel 
zelfstandige markten als er landen- zijn. De voorbereiding van de econo
mische unie tussen ons land, België en Luxemburg is een eerste poging 
om de gemeenschappelijke markt te vergroten en zo te komen tot een 
gemakkelijker handelsverkeer. 
. Het scheppen van een meer vrije West-Europese markt is dan ook 

het belangrijke doel dat nagestreefd wordt bij alle pogingen om te komen 
'. tot een nauwere samenwerking op agrarisch gebied. Hoe groter de markt 

is, hoe minder gevaar er dreigt voor plaatselijke en tijdelijke overproductie. 
Het is begrijpelijk dat maatregelen tot vergroting van de agrarische 

productie alleen dan zullen slagen, wanneer den producenten enige zeker
heid kan worden· geboden, dat die vergrote productie ook tegen lonende 
prijzen zal kunnen worden afgezet. Die kans is des te groter naar mate 
de markt voor deze producten vrijer en ruimer is. 

Wel zal men goed doen steeds te bedenken dat landbouwvraagstukken, 
ook in West-Europees verband, niet geheel op zichzelf kunnen worden 
gezien. Met name de deviezen-positie in de verschillende landen is in 
vele gevallen beslissend voor de vraag of en in welke mate het onderling 
ruilverkeer kan worden geliberaliseerd. 

Dat West-Duitsland telkens weer maatregelen neemt om 'Onzen tuin
bouwexport te belemmeren, is mede een gevolg van de financiële moeilijk
heden waarmede dit land te kampen heeft. De destijds met behulp van de 
Ver. Staten van Amerika gesloten West-Europese Betalingsunie blijkt niet 
voldoende hulp te bieden om deze moeilijkheden uit den weg te ruimen. 
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Bovendien hebben verschillende landen hun eigen landbouwproductie 
of sonunige belangrijke agrarische· producten in die mate beschermd, dat 
exporterende landen hun overschotten daar niet kwijt kunnen. 

Het gevolg van deze beschermende rechten is tweeledig. 
Door de hoge bescherming blijven de producten in eigen land duur, 

waardoor de consumptie beperkt wordt. Maar ook de noodzakelijke ratio
nalisatie in de productie blijft in deze landen ten achter. 
. Vandaar dat door een vrijer handelsverkeer de gezamenlijke agrarische 
productie zou kunnen worden vergroot, vooral daar waar de bodem
gesteldheid en de deskundigheid van de producenten daartoe het meest ge
eigend is. Om hiertoe te kunnen geraken zullen heel wat belemmeringen 
uit den weg moeten worden geruimd. Hierbij zal aan strategische, finan
ciële en sociaal-economische overwegingen een belangrijke betekenis dienen 
te worden toegekend. 

Ten aanzien van de strategische overwegingen kan worden opgemerkt, 
dat elk land voor eigen voedselvoorziening gaarne zo weinig mogelijk , 
afhankelijk is van het buitenland. Vandaar de bescherming van de agra- 1 
rische productie in eigen land. } 

Op de financiële zijde van het vraagstuk wezen wij reeds. Elk land ~ 
zal om een belangrijke hoeveelheid agrarische producten uit andere landen 
te kunnen invoeren, aan hetzelfde of een ander land gaarne andere pro- :ol 
ducten willen slijten. ~ 

De mogelijkheid van onderlinge inwisselbaarheid van de verschillende 
munten is hierbij een niet te verwaarlozen factor. ( 

Elk land is bovendien om sociaal-economische redenen zuinig op zijn 11 
boerenstand. In een gezonden bevolkingsopbouw neemt de boerenstand ~ 
een belangrijke plaats in. Ook deze overweging dringt in de richting van 2 

handhaving van de bestaansmogelijkheden van den boerenstand, soms ook 
op gronden die voor de landbouwproductie maar nauwelijks geschikt zijn. q 

Overweegt men al deze factoren dan moet men wel tot de conclusie 11 
komen, dat binnen afzienbaren tijd slechts op beperkt gebied de zo nood- b 
zakelijke West-Europeselandbouwpolitieke maatregelen zullen kunnen 
worden genomen. 

Een grote dosis realiteitszin zal alleen kunnen behoeden voor het moeten I, 
incasseren van al te grote teleurstellingen. 11 

Bij een vrijer handelsverkeer in agrarische producten in West-Europa ~ 
zouden er ongetwijfeld belangrijke verschuivingen plaats vinden. In ' d 
landen waar onder de gunstigste voorwaarden kan worden geproduceerd tI 
en waar de kostprijs per eenheid het laagst is, zou de productie belangrijk 
worden uitgebreid, terwijl tegen hogere prijs zou kunnen worden verkocht . t4 
en de winst zou toenemen. 

In andere landen daarentegen, waar de omstandigheden voor een pro- n 
ductie tegen lagen kostprijs ongunstig zijn, zouden sonunige groepen van d 
producenten met verlies moeten werken of zou een deel van den grond g 
braak moeten blijven liggen. " 

Gezien in het licht van hetgeen hiervoren werd opgemerkt, zullen ge-
volgen van dien aard door de afzonderlijke West-Europese landen in al . sj 
hun consequenties niet worden aanvaard. Men zal derhalve goed doen, d 
inden aanvang minder verstrekkende maatregelen te nemen. d 
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:tie Vandaar dan ook dat in het plan-MANSHoLT voor qe West-Europese 
dat samenwerking op agrarisch gebied slechts enkele beperkte maatregelen 

worden voorgesteld. 
Dit plan, dat door onzen minister van Landbouw is opgesteld, beperkt 

ur, zich voorlopig tot een drietal maatregelen. 
10- In de eerste plaats wordt voorgesteld, de door de afzonderlijke landen 

te nemen beschermende maatregelen onder contröle van een West-Europese 
:he Landbouw Autoriteit te brengen. 
m- Voorts zal moeten worden getracht het verloop van de prijzen te be-
~e- invloeden. Van een West-Europesen prijs voor de agrarische producten 
~en zal nog geen sprake kunnen zijn, doch wel zal men moeten komen tot af-
m- spraken, tegen welken prijs of tussen welke prijsgrenzen de agrarische 
ten producten (of de belangrijkste daarvan) tussen de verschillende landen 

zullen worden uitgewisseld. Bij de keuze van het juiste niveau van dezen 
kt, Europesen verhandelingsprijs zal rekening moeten worden gehouden met 
ijk verschillende overwegingen die ook op gebieden buiten den landbouw 
ra- betrekking zullen hebben. Wij wezen reeds op de noodzaak, te komen tot 

het sluitend maken van de betalingsbalans van Europa, op de economische 
nd situatie als geheel, het vergroten van de welvaart, enz. \" 
.en Het hanteren van een Europesen verhandelingsprijs zal tevens nood-
:0- zakelijk maken, dat de handel met landen buiten Europa enigszins wordt 

gecoördineerd. 
de In de derde plaats zulle,n, tengevolge van de grote schommelingen in 

den omvang van de agrarische productie, maatregelen moeten worden ge-
ijn nomen om tijdelijk overschotten op te vangen, heffingen op te leggen 
nd en toeslagen uit te betalen. Een West-Europees Landbouwegalisatiefonds 
an zal dan ook niet kunnen worden gemist. 
ok Ook bij dezen bescheiden opzet van de West-Europese samenw~rking 
jn. op landbouwgebied zullen nog allerlei problemen opduiken die tevoren 
.ie moeilijk zijn te overzien. Zoals we reeds eerder opmerkten is de land-
d- bouw niet te isoleren van het alles omvattend economisch terrein. 
en 

Voor de uitvoering van deze plannen is vereist dat een West-Europese 
en Hoge Autoriteit in het leven wordt geroepen, die met bepaalde bevoegd

heden wordt bekleed. 
Gedacht wordt aan een Europese Landbouw Autoriteit, bestaande uit 

pa vertegenwoordigers der deelnemende landen. Het zal nodig zijn dat zowel 
In de belangen van de producenten en hun arbeiders als die van de consumen-
rd ten vertegenwoordigd zijn. 
jk Aan een 'commissie van advies uit de betrokken groepen en een staf van 
ht technisch en administratief personeel zal niet te ontkomen zijn. 

De beslissingen welke door een dergelijk orgaan zullen worden ge-
0- nomen, zullen zeker invloed uitoefenen op de nationale economie van elk 
U1 deelnemend land. Besluiten van de Hoge Autoriteit zullen moeten worden 
ld getoetst door een Raad van Europese Ministers van Landbouw, die aan-

wijzingen zal kunnen geven. 
e- Wanneer deze Raad van Ministers bij gekwalificeerde meerperheid be-
at slissingen kan nemen, waaraan dus elk land gebonden zal zijn, betekent 
n, . dit een gedeeltelijke overdracht van souvereine bevoegdheden der afzon-

derlijke staten. De nationale landbouwpolitiek wordt dan voor een deel 
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ondergeschikt aan de West-Europese landbouwpolitiek. Men is dan aan
geland op het terrein van de federatieve samenwerking op landbouwgebied 
in West-Europa. 

Indien er landen zijn die onder geen beding een gedeelte van eigen , i 
zeggenschap op dit gebied willen prijsgeven, dan zal het bezwaarlijk zijn, 
een zo breed mogelijke West-Europese samenwerking op agrarisch terrein 
tot stand te brengen. 

Zo staat Engeland het meest afwijzend tegenover dit soort samenwer
king. Britse vertegenwoordigers achten het voeren van een zo effectief 
mogelijke landbouwpolitiek een bij uitstek nationale aangelegenheid. Het. 
doorkruisen van eigen uitgebalanceerde landbouwproductie - zo heet het 
- door West-Europese maatregelen, die een bindend karakter dragen, 
wordt in strijd geacht met de Engelse opvattingen. 

Bij de voorbereiding van het plan-ScHuMAN voor de West-Europese 
steenkool-, staal- en ijzerindustrie werd door Engeland eenzelfde stand
punt ingenomen. 

Voorzover het den landbouw betreft lijkt het er op, dat de Scandina
vische landen het Engelse standpunt zullen delen. 
, Wellicht wordt straks in dit verband de vraag urgent of niet zonder 
deze . landen toch moet worden gestreefd naar het doel dat hierboven werd 
omschreven. Het is te hopen, dat zal blijken, dat die vraag niet zal be
hoeven te worden gesteld. Europese agrarische federatieve samenwerking 
zonder deelneming van Engeland en de Scandinavische landen zou een 
aanmerkelijke versmalling van het werkterrein betekenen, met alle na
delige gevolgen van dien. Wij gaan daarop thans niet brede!," in. 

, Wij menen dat het verlenen van medewerking aan het streven naar 
federatieve samenwerking op landbouwgebied in overeenstemming is met 
de antirevolutionaire beginselen neergelegd in art. XVIII van ons Pro
gram van Beginselen. In het Maartnummer van A. R. Staatkunde heeft 
Mr GROll:N in de adviezenrubriek hierop, naar aanleiding van een ge
stelde vraag, uitvoerig gewezen. 

Wel menen wij dat onze partij de bezinningsarbeid op internationaal 
gebied krachtig ter hand behoort te nemen. Een nieuwe taak ligt voor ons. 
De betekenis van onze antirevolutionaire beginselen houdt bij de grenzen 
van het land niet op. Ook in West-Europees verband houden de belang
rijke problemen rechtstreeks verband met onze op grond van Gods Woord 
beleden politieke en maatschappelijke beginselen. Onze christelijke levens
en wereldbeschouwing zal bevruchtend moeten inwerken op deze West
Europese samenwerking in het algemeen en de politieke coördinatie in het 
bijzonder. 

Deze nieuwe taak zal niet alleen door onze volksvertegenwoordigers en 
ons partij-apparaat, maar oo~ ,door een. grote kaderkern in onze partij 
moeten worden volvoerd. Het wekken van belangstelling voor deze vraag
stukken is slechts een eerste begin. 

* 
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VRAAG EN ANTWÇ)ORD 

VRAAG: 
Over de prijszetting van het brood is momenteel nog al een en ander 

te doen. Wij als bakkers zijn van oordeel, dat de Regering hierin niet 
recht handelt. Kunt u enige principële richtlijnen aangeven voor een naar 
a.r. inzicht rechtvaardige prijspolitiek ten aanzien van de bakkers? 

ANTWOORD: 
De taak der Overheid zou men kort kunnen omschrijven als: beharti

ging van het algemeen volkswelzijn tot handhaving der gerechtigheid. 
Specifieke taak der Overheid is: behartiging van het "algemeen belang" ; 

maar dan moet dat algemeen "belang" worden verstaan als "rechts
belang". Waarbij men steeds bedenke, dat "recht" maar niet een formele 
zaak is, maar altijd en overal een materiëlen inhoud heeft . 

Als de Overheid zich een aangelegenheid aantrekt, behartigt zij die 
altijd naar andere maatstaven dan wanneer personen of lichamen, welke 
geen Overheid zijn, haar ter hand nemen. De Overheid moet wat zij 
zich aantrekt altijd behartigen naar publiekrechtelijke maatstaven, want 
de staat is res publica, publieke zaak. De Overheid plag zich nimmer 
laten leiden door groepsbelangen, maar steeds slechts door wat het alge
meen (rechts)belang vordert. 

Het economische leven wordt gekarakteriseerd door de vrije onder
nemingsfunctie. Daarbij gaat het niet slechts om voorziening in reeds 
bestáánde behoeften of, op hoger plan, om een zo perfect mogelijke voor
ziening daarin, maar veel meer nog om het leiden van de behoef te
'Vorming. In dat laatste wordt de ontplooiing van het leven bevorderd en 
vervullen degenen, die geroepen zijn leiding te geven in het economische 
leven, hun Goddelijke opdracht. (Natuurlijk mag niet worden voorbij
gezien, dat ook een behoefte-vorming ten kwade mogelijk is, welke niet 
naar Gods wil is en het leven verwoest.) 

Het voorgaande en niet het winststreven is de bepalende factor in het 
vrije bedrijfsleven. De goede ondernemer streeft niet naar de hoogste 
winst, maar naar de ontplooiing van zijn onderneming, hetgeen dan weer 
leidt tot een beter vervullen der vrije ondernemings-functie. De winst is 
slechts d~ beloning van de in het op- en uitbouwen der onderneming be~ 
toonde bekwaamheid en energie en voor het daarbij gelopen risico. 

Want met de vrije ondernemingsfunctie zijn risico en concurrentie on
losmakelijk verbonden. Dat er concurrentie is, valt toe te juichen: zij 
beschermt den consument tegen uitbuiting, welke het leven' niet dient, 
maar knecht. 

Daarom zijn monopolies ook zo gevaarlijk. Zij kunnen voor de Over
heid aanleiding zijn, monopolies te verbieden en te breken, alsmede om 
voorzieningen, welke naar haar aard monopolistisch zijn, aan zich te 
trekken. Dat doet zij dan, omdat het haar taak is het algemeen rechts-
4. S. XXI- 6/7 IS 
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belang te behartigen tot handhaving der gerechtigheid onder en ten be
hoeve van haar onderdanen. Zij wordt daarbij gedreven door een publiek 
rechts-motief, niet door een economisch motief. Hoewel ook overheids
bedrijven, evenals de gehele overheidsdienst, op efficiënte wijze dienen te 
worden gevoerd, kan bedoeld motief soms ook medebrengen, dat deficit
financiering toelaatbaar moet worden geacht. In een vrije onderneming 
is dat - op den duur - ondenkbaar. 

Ook het door de Overheid reglementeren van en ingrijpen in de prijs
vorming is alleen te motiveren met haar plicht tot behartiging van het 
algemeen rechtsbelang. Wanneer dit zulke maatregelen niet vordert, han
delt de Overheid onrechtmatig, wanneer zij die toch neemt. 

Het kenmerkende van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is, dat daar 
juridische (niet economische I) dwangmacht wordt gehanteerd. Over 
dwangmacht heeft in deze tijdelijke werkelijkheid alleen de staats overheid 
de beschikking: alleen zij draagt rechtens het zwaard en zij draagt het 
niet tevergeefs. Het merkwaardige is nu, dat in de p.b.o. die dwangmacht 
over het bedrijfsleven en over de bedrijfsgenoten door de Overheid wordt 
toevertrouwd aan vertegenwoordigers dier bedrijfsgenoten zelf. 

Degenen, die - hetzij als ondernemer hetzij als arbeider - hun plaats 
vervullen in het vrije economische leven, zijn door den aard van hun 
positie niet aangelegd op het behartigen van het algemeen belang, maar 
op het nastreven van de belangen van zich en hun groep. Mits dat recht
matige belangen zijn en mits zij bij de behartiging daarvan ook de recht
matige < belangen van andere( n) (groepen) in het oog houden en mits zij 
hun rechtmatige belangen ook op rechtmatige wijze behartigen, steekt 
daarin ook niets onoirbaars. Niet zij zijn geroepen als hoeder van het 
algemeen belang; daarvoor te waken is taak en roeping der Overheid. 

Doordat de lichamen der p.b.o. worden gevormd uit vertegenwoordigers 
der bedrijfsgenoten, bestaat de kans, dat zij groepsbelangen gaan nastreven. 
Ook in een niet-publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zou dat zo zijn, 
maar daar waakte dan de Overheid - waaronder hier begrepen de rech
ter -, dat daarbij de rechtmatige belangen van andere groepen, van out
siders en van consumenten worden ontzien. In de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie zijn echter bedrijfsgenoten zelf met overheids-dwang
macht toegerust. En die mag uiteraard alleen in het algemeen (rechts)
belang worden gehanteerd. Daarom is in de p.b.o. een effectief toezicht 
van overheidswege op de gestie der bedrijfsorganen onontkoombaar en 
moet de Overheid ook de mogelijkheid hebben, maatregelen dier organen 
te vernietigen. De Overheid, die aan die organen haar overheids-dwang
macht toevertrouwde, blijft er immers aansprakelijk voor, dat die dwang
macht niet anders wordt gehanteerd dan in het algemeen (rechts)belang. 

De Overheid mag zich niet exclusief richten op het behartigen van de 
belangen van een of meer groepen - zij moet de rechtmatige belàngen 
van alle groepen in het oog houden. Uit dat oogpunt gezien kan haar 
taak van: behartiging van het algemeen welzijn tot handhaving der ge
rlchtigheid, ook worden omschreven als: evenwichtige harmonisering van 
de rechtmatige belangen van àlle bij een zekere aangelegenheid betrokken 
groepen. < 
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Als antirevolutionairen verzetten wij ons tegen zulk een geleide eco
nomie, welke wordt begeerd en nagestreefd uit de overtuiging, als zou 
de Overheid naar haar aard geroepen zijn, het economische leven te 
leiden en te beheersen. Door zulk een geleide economie wordt immers 
de souvereiniteit in eigen kring van het vrije bedrijfsleven aangetast, een 
s.i.e.k., welke maar niet een stokpaardje van ons a.r. is, maar een ordi
nantie, welke de Schepper van hemel en aarde voor deze tijdelijke werke
lijkheid heeft gesteld, omdat Hij alleen Souverein over Zijn schepping 
wilde zijn en daarom niet kon dulden, dat in die schepping een levens
kring over een anderen zou heersen. 

Dit standpunt sluit niet elk ingrijpen van de Overheid op economisch 
gebied en zelfs niet elke geleide economie uit. Deze zijn rechtmatig en 
rechtvaardig in zulke gevallen, waar door afzijdig blijven der Overheid 
bet onrecht vrij spel zou hebben. Men denke met name aan crisis-, 
oorlogs- en na-oorlogs-omstandigheden, aan een prijsval, welke de natio
nale economie te gronde zou richten, aan schaarste en zwarte markt, 
waarvan de economisch zwakkeren de dupe zouden worden. 

In al deze gevallen blijft daarbij gelden wat eerder werd opgemerkt 
omtrent grondslag en maatstaf van het overheidsoptreden te dezen: het 
moet zijn behartiging van het algemeen volkswelzijn, volgens publiek
rechtelijke maatstaven, tot handhaving der gerechtigheid. 

Ook thans leven wij nog en weer in een periode, waarin aan een 
overheids-nood-régime met betrekking tot bepaalde sectoren van het eco
nomisch leven niet valt te ontkomen. 

(Niet te ontkennen valt, dat zich daaronder mengen zekere socialistische 
strevingen naar een geleide economie in den zin als ze door ons wordt 
afgewezen. Maar dit blijve thans terzijde.) 

Dit geldt dan o. a. met betrekking tot een zekere regulering van den 
prijs van zekere voortbrengselen van den landbouw en de daaruit ver
vaardigde eerste levensbehoeften, als b.v. brood en aanverwante artikelen. 

Ook in dat nood-régime geldt dan weer, dat de Overheid het moet 
voeren naar den maatstaf van het voor de vervulling van haar taak alge
meen geldende kriterium, dat in casu dus neerkomt op evenwichtige har
monisering van de rechtmatige belangen van alle bij (0. a.) den brood
prijs betrokken groepen, t. w. boer, bakker, consument. 

Hoe die harmonisering· moet plaats vinden valt slechts in concreto uit 
te maken, na overweging van alle feitelijke factoren, welke daarin een 
rol spelen. Een enkele algemene opmerking moge echter nog dienen. 

De bakker zit tussen hamer en aambeeld van twee groepen, welke zelf 
krachtig zijn georganiseerd en die machtige pleitbezorgers hebben, te 
weten de boeren enerzijds en de consumenten, vertegenwoordigd met 
name door de grote arbeiders-vakcentralen, andererzijds. Men mag zich 
wellicht afvragen, of de Regering wel in voldoende mate de belangen van 
de drie belanghebbende groepen en niet alleen die van deze twee in het 
oog houdt. Hier zou zich dan een tekort in organisatiekracht bij den 
middenstand wreken. En de Overheid zou tekort schieten in haar taak 
de belangen van àlle groepen evenwichtig te harmoniseren en daarin tot 
handhaving der gerechtigheid het algemeen volkswelzijri te behartigen. 
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Overheidsoptreden veroorzaakt altoos veranderingen en verschuivingen. 
Zo kan zelfs een zuiver fiscale belastingheffing onbedoeld verandering 
in verbruiksgewoonten brengen. Daaraan valt niet te ontkomen. 

Maar indien de Overheid een bepaald doel bepaaldelijk wenst, behoort 
zij daarvoor openlijk uit te komen. Als aangetoond wordt, dat sanering 
van een bedrijfstak uit gerechtigheidsoogpunt in het algemeen volkswelzijn 
vereist is, dan is de Overheid bevoegd, die ter hand te nemen. Maar 
dan openlijk. 

Dit sluit niet uit, dat zo'n doel nevendoel kan en mag zijn. Maar ook 
dan: openlijk. 

Een - terecht of ten onrechte - gewenst doel nastreven met middelen, 
welke aan de Overheid niet tot dat doel ter beschikking zijn gesteld, is 
détournement de pouvoir, misbruik van overheidsmacht, publiekrechte
lijk onrecht. 

\ 
De vrije economie is een fijn raderwerk, waarin alle verhoudingen 

zich naar economische maatstaven op elkaar zouden afstemmen. Dit blijft 
waar, ook al moet worden erkend, dat zulk een vrije economie, zonder 
van buiten af inwerkende invloeden, en vooral ook zonder zondige in
vloeden zowel van economischen en anderen aard, slechts in de theorie 
bestaat. 

Het ingrijpen der Overheid in de economie kan echter - ook wanneer 
het in het licht van wat hiervoren werd betoogd, volkomen terecht is _ 
nooit anders dan naar vrij groven maatstaf geschieden. Daardoor werkt 
het, ook bij het meest oprechte streven tot zo evenwichtig mogelijke har
monisering van alle belangen, altijd nivellerend. Gaat de Overheid om 
die harmonisering te vervolmaken, in haar maatregelen verder detailleren 
en individualiseren, dan - de praktijk leert het - betekent dit een persen 
van het oorspronkelijk vrije bedrijfsleven in een steeds nauwer en steeds 
knellender keurslijf van bepalingen. Daardoor wordt enerzijds dat be
drijfsleven hoe langer hoe meer van zijn eigen karakter beroofd, het fijne 
economische raderwerk wordt steeds verder verstoord, en andererzijds 
neemt de lust tot ontduiken der door de Overheid gestelde bepalingen 
hand over hand toe, met alle funeste gevolgen van dien. 

De van de Overheid te verlangen harmonisatie kan dus slechts naar 
vrij grove maatstaven worden nagestreefd. Bij prijszetting, quotering e. d. 
zal zij zich hebben te richten naar het gemiddelde bedrijf van redelijke 
efficiency. Is het voeren van nevenproducten normaal, dan zal zij ook 
daarmede rekening moeten houden. 

Niet aan de structuur van elke individuele onderneming zal zij haar 
maatregelen kunnen aanpassen. Zij zal niet het voortbestaan van elke in
dividuele onderneming kunnen waarborgen. Wel dient zij er bij het nemen 
van haar maatregelen naar te streven, dat ondernemingen, welke (nog) 
een nuttige maatschappelijke functie vervullen, niet van de kaart worden 
geveegd. In versterkte mate geldt dat voor een maatschappelijk nuttigen 
bedrijfstak als geheel. 

Wie (nog) een nuttige economische functie vervult dient zoveel mogelijk 
tot het vervullen daarvan in staat te blijven worden gesteld. 

Dit laatste is in het onderhavige geval mede van belang met het oog op 
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de vraag, in welke richting bij de prijszetting van het brood van over
heidswege met de belangen en de positie der bakkers rekening moet wor
den gehouden. 

Het gaat hier niet allereerst om het voor verpaupering behoeden van 
de bakkers door hun een redelijk inkomen te garanderen, maar om een 
rechtvaardige beloning voor de door hen vervulde economische functie .. 

Zij dienen te ontvangen een rechtvaardige beloning voor het vervullen 
van hun taak als ondernemer (vormgeving aan behoeften en orgap.isatie 
van de voorziening daarin), voor het presteren van eigen arbeid als even
tueel "mede-werkend patroon", voor rente van geïnvesteerd kapitaal en 
voor het dragen van risico, een en ander ter zake van de economisch 
nuttige voorziening der bevolking met een van haar eerste levensbehoeften. 
M. a. w. deze beloning moet uit den prijs van het hoofdproduct kunnen 
komen. 

Het is daarbij zeer wel mogelijk, dat die rechtvaardige beloning in 
bepaalde gevallen geen voldoend inkomen oplevert, b.v. omdat een be
paalde onderneming daarvoor hetzij absoluut hetzij voor zover den omzet 
van brood betreft, niet groot genoeg is. Dàt kan de Overheid dan echter 
niet helpen. Dáárvoor zal de ondernemer elders compensatie moeten 
zoeken, b.v. in combinatie met een nevenbedrijf of met nevenproducten 
der bakkerij. • 

En dat onefficiënte of slecht geleide bedrijven mede tengevolge van de 
prijszetting komen weg te vallen, kan de Overheid al evenmin worden 
aangerekend. 

Overigens komt het billijk en rechtvaardig voor, dat de Overhdd bij 
haar prijszetting rekening houdt met het onderscheid in consumptie
gewoonten 'in de verschillende streken van het land, met de grootte van 
den plaatselijken klantenkring (ook in kleine plaatsen kan ten minste één 
bakker nodig zijn, daar brood zich nu eenmaal weinig leent voor aanvoer 
van elders) e. d. Dit kàn aanleiding geven tot regionale differentiatie in 
de broodprijzen. G. 

* 
BOEKBESPREKING 

Prof. Dr H. DOOYEWEERD} De strijd om het souvereiniteits
begrip in de moderne rechts- en staatsleer. Uitgewerkte 
rede ter gelegenheid van de 70e herdenking van de 
stichting der Vrije Universiteit op 20 October 1950. 
Uitg. H. J. Paris, A'dam, 1950; 67 blzz. 

. Het is uiteraard niet toevallig, dat Prof. DOOYEWEERD in zijn rectorale 
rede ter gelegenheid van den 70en verjaardag van de V.U. het begrip 
"souvereiniteit" als onderwerp heeft gekozen. De stichter en eerste rector 
magnificus der V.U., Dr KUYPER} behandelde in zijn rectorale rede 70 jaar 
geleden ook dit begrip en gaf met zijn universele gedachte van de souve
reiniteit in eigen kring een forsen stoot aan de ontwikkeling van een calvi
nistische wetenschapsbeoefening. Het is echter niet alleen deze historische 

. overweging, . welke DoOYEWEERD er toe heeft geleid de souvereiniteit ook 

/ 
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thans aan de orde te stellen. De actualiteit van den strijd om het souve
reiniteitsbegrip zal eveneens een aanleiding daartoe zijn geweest. 

De huidige ontwikkeling in de internationale verhoudingen, de strijd 
om nieuwe rechtsvormen in de inter-statelijke samenleving en vooral ook 
de poging om te komen tot nieuwe federale staatsvormen, hebben de be
tekenis van de souvereiniteit der staten tot een voorwerp van beschouwing 
en discussie gemaakt ver buiten den eigenlijken staatswetenschappelijken 
kring. In de hedendaagse praktische politiek is men in moeilijkheden ge
raakt met de hecht gewortelde gedachte, dat souvereiniteit zoiets betekent 
als een volheid van macht. Dit heeft er toe geleid, dat men onder den drang 
van de omstandigheden er toe neigde, het gehele souvereiniteitsbegrip 
maar als een verouderd begrip overboord te werpen. . 

Het overgrote deel van de rede van DoOYEWEERD wordt in beslag ge
nomen door een critische verhandeling over de geschiedenis van het leer
stuk der souvereiniteit in de rechts- en staatsleer. 

De grondlegger van het souvereiniteitsbegrip in de humanistische staats
leer is geweest JEAN BODIN. De souvereiniteit is voor hem de absolute 
en enig oorspronkelijke competentie tot rechtsvorming binnen het grond
gebied van den staat. Naast de staatsoverheid, als enige bevoegd tot rechts
vorming is geen plaats voor samenlevingsverbanden met eigen competentie 
tot interne rechtsvorming. Tegen deze juridische almacht van den staat 
is reeds de calvinistische jurist JOHANNES ALTHUSIUS opgekomen. Hij 
stelde tegenover BODIN' s opvatting de eigen, niet van enige andere af te 
leiden, rechtssfeer der sociale levenskringen. Helaas heeft niet ALTHUSIUS', 
van een goddelijke wereldorde uitgaande, opvatting, doch de humanistische 
van BODIN de verdere ontwikkeling van het souvereiniteitsbegrip beïnvloed. 

Ik zal in deze bespreking DooYEWEERD' s historische beschouwing niet 
verder op den voet volgen. De schrijver toont aan, dat de gehele ontwikke
ling van het souvereiniteitsbegrip in de humanistische staatsleer, zowel op 
bàsis van het natuurrecht (BODIN, HUGO DE GROOT, HOBBES, ROUSSEAU 
en LocKE), als op die van de leer der staatssouvereiniteit en der Histori
sche school (VON BESELER, GIERKE, JELLINCK), als ook op die van de leer 
der rechtssouvereiniteit (KRABBE, KELSEN en GURVITCH), impliceert de 
loochening van oorspronkelijke, materieel-juridisch begrensde competentie
sferen van den staat en de overige levenskringen. 

Daardoor leidt zelfs de opvatting van iemand als GURVITCH, die meer dan 
andere humanistische staatsrechtsleraren er naar heeft gestreefd, met het 
traditionele souvereiniteitsbegrip te breken, er toe, dat tenslotte toch weer 
aan een der levenskringen . de absolute souvereiniteit over alle andere in 
handen wordt gespeeld. En of dat dan is een autonome rechtsorganisatie 
van het economisch leven met fabrieksraden en een nationaal-economischen 
raad dan wel een absolute staatsorde, doet er in wezen niet veel toe. 

Het kenmerk van de souvereiniteit is, ook volgens DoOYEWEERD, de 
oorspronkelijkheid van de competentie, d. w. z. dat deze competentie niet 
van een andere, hogere, menselijke bevoegdheid kan zijn afgeleid. Het car
dinale verschil met de humanistische theorieën is dan echter, dat deze 
souvereiniteit niet betekent een volheid van competentie tot rechtsvorming 
in handen van één menselijken levenskring, doch dat er velerlei oorspron
kelijke rechtsmacht is, verdeeld over velerlei levenskringen. Daarom is 
er niet: de souvereiniteit, doch alleen souvereiniteit in eigen kring. De 
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souvereiniteit van den staat is evenzeer een souvereiniteit in eigen kring 
als die van kerk of gezin. De competentie tot rechtsvorming van de een is 
niet van die van de andere afgeleid. De rechtsmacht van iederen levens
kring wordt bepaald door den innerlijken aard van den kring zelf. En 
deze innerlijke aard is de uitdrukking van den "vol" -souvereinen Godde
lijken Schepperswil en Schepperswijsheid. 

De staat is alleen tot rechtsvorming bevoegd "in eigen kring". Hij kan 
en mag geen intern bedrijfsrecht of intern kerkrecht vormen. Toch neemt 
de staat onder en temidden van de tot rechtsvorming competente levens
kringen een geheel eigen en een brede plaats in. Kunnen de niet-statelijke 
levensverbanden alleen specifiek, op hun interne leven betrekking hebbend, 
recht vormen, de staat vormt het gemeenrecht, regelende het gehele uit
wendige rechtsverkeer binnen zijn gebied. 

DoOYEWEERD bespreekt in het kort de belangrijke vraag, of in de interne 
sfeer van het staatsverband nog plaats blijft voor een oorspronkelijk over
heidsgezag, dat niet aan het positieve staatsrecht ontleend is. In de moderne 
constitutionele staten met hun op een grondwet gebaseerde wetgevingen 
zijn de overheidsbevoegdheden zo volledig mogelijk vastgelegd. Is er daar
naast nog sprake van een buiten het positieve recht staande oorspronke
lijke overheidsbevoegdheid ? Zelfs de wijze, waarop de Constitutie kan 
worden veranderd, is in de moderne staten in het positieve recht tot in 
finesses geregeld. 

De schrijver beantwoordt de gestelde vraag als volgt: Het overheids
gezag kan in afgeleiden zin door een reeks organen worden uitgeoefend, 
die tegenover elkander een relatieve onafhankelijkheid bezitten en wier 
competentie in de grondwet en nader in zgn. organieke wetten geregeld is. 
~aar de oorspronkelijke competentie vraagt een rechtsorgaan, dat binnen 
de structurele grenzen van de statelijke rechtsmacht inderdaad met het 
hoogste gezag is bekleed en zich ook bij tijdelijke suspendering van een 
positieve grondwettelijke orde als Overheid kan legitimeren, doordat zij 
in staat is haar publiekrechtelijke taak te vervullen op den grondslag van 
het territoriale monopolie der zwaardmacht. 

Terecht wordt opgemerkt, dat het z.g. noodrecht ons te zeer vertrouwd 
is geworden, dan dat wij ons nog aan de illusie van de "logische gesloten
heid" van de positieve rechtsorde kunnen overgeven. Inderdaad is dan 
ook de Grondwet niet de bakermat van de souvereiniteit, noch is de Grond
wet zelf souverein. Zij is zelf een - ongetwijfeld uiterst belangrijke -
gepositiveerde rechtsregeling, maar toch ook niet meer dan een positief
rechtelijke regeling, uitgaande van de met oorspronkelijke competentie tot 
rechtsvorming uitgeruste Overheid. De oorspronkelijke competentie dier 
Overheid wordt daardoor in laatster instantie niet aangetast. Daarom kan 
de Grondwet ook nimmer zijn het einde van alle tegenspraak. 

Tenslotte behandelt DOOYEWEERD het probleem van de verhouding van 
den staat tot de volkenrechtelijke organisaties, de verhouding van het 
staatsrecht tot het volkenrecht. Het dilemma, waarin de moderne leer van 
de reclïtssouvereiniteit verkeert, nl. of het staatsrecht zijn gelding ontleent 
aan het volkenrecht, dan wel omgekeerd het volkenrecht aan het staats
rcht, plaatst deze leer voor een onoplosbare moeilijkheid. De verwezen
lijking van de idee der civitas maxima zou het einde van het volkenrecht 
betekenen en andererzijds kan de staat nooit op dezelfde wijze deel zijn 
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van een volkenbond of volkerenunie als gemeenten, provinciën, water
schappen of andere autonome publiekrechtelijke corporaties delen zijn van 
het staatsverband. Het volkenrechtelijke gemeenschapsrecht wijkt in zijn 
innerlijken aard en structuur principieel af van het interne verbandsrecht 
van den staat en kan dus nimmer de souvereine geldingsbron van dit laat-
ste zijn. 

Het staatsrecht is "enkaptisch" gebonden in het volkenrecht, gelijk 
omgekeerd het volkenrecht "enkaptisch" is gebonden in het interne staats
recht, maar in deze wederkerige binding verliezen geen van beide hun 
eigen innerlijken aard en oorspronkelijke competentiesfeer. 

Het zou van belang zijn geweest, indien Prof. DOOYEWEERD bij het 
schrijven van zijn beschouwingen aanleiding had kunnen vinden tevens 
aandacht te schenken aan de voor ons zo actuele kwestie der federatie
vorming, toegespitst op de ontwikkeling van een federaal Europa. Hier 
toch liggen, met name met betrekking tot het door hem. behandelde souve
reiniteitsbegrip, problemen, welker bestudering', niet het minst in onzen 
eigen kring, .zeer dringend is. Deze problemen liggen naar mijn mening nog 
weer in een ander vlak dan het door den schrijver behandelde vraagstuk 
van de verhouding van staats- en volkenrecht, van den staat tegenover een 
volkenrechtelijke organisatie. De federatie immers, zij het dan ook dat 
deze larigs volkenrechtelijken weg zal moeten tot standkomen, zal direct 
na haar tot standkoming een eigen staatsstructuur verkrijgen' en niet het 
karakter van volkenrechtelijke organisatie gaan dragen. Hoe verhoudt zich 
de overheidscompetentie der federale organen ten opzichte van die der n 
nationale overheden? Liggen beider rechtsvormingsbevoegdheden niet bin- te 
nen denzelfden competentiekring ? Hebben wij hier niet, inplaats van met d 
een eigen souvereiniteit binnen een ieder, voor zich van den anderen , E 
tureel verschillenden kring, te maken met een functionele splitsing van ti 
de oorspronkelijke statelijke rechtsvormingscompetentie, verdeeld b 
twee verschillende, van elkander onafhankelijke organen of kringen? I 
hoe staat het, indien dit zo is, met het monopolie van de zwaardmacht b 
beide kringen, te weten federatie en afzonderlijke federerende staten? " t( 

Dit zijn vragen, waarmede men op dit ogenblik in de politiek te maken 
heeft. En het zou belangrijk zijn, indien Prof. DOOYEWEERD daarover zijl! " 
licht zou willen laten schijnen. Moge hij daartoe alsnog op de een of andere t~ 
wijze de gelegenheid vinden. 

Het is niet in den waan, dat ik in staat zou zijn een wetenschappelijke k 
verhandeling van dezen grootmeester der calvinistische wijsbegeerte 0 

passende wijze te beoordelen, doch uit dankbaarheid voor diens fundamen· al 

tele beschouwing over het actuele probleem van de souvereiniteit in de el 
staatsleer, dat ik gemeend heb aan bet verzoek; de rectorale rede voor ' g 
blad te bespreken te moeten voldoen. W. P. BERGHUIS. SI 
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DR M. C. SMIT 

Een critische beschouwing naar aanleiding van 
de rede van Mr Dr J. J. LbEFF over Katholi
cisme} verdraagzaamheid en democratie naar 
Nederlandse verhoudingen. Uitgave van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming, 's Graven
hage, 1950; 22 blzz. 1

). 

Een oud vraagstuk kondigt zich opnieuw aan 
Reeds lang voor den Tweeden Wereldoorlog bestond er een sriel toe

nemende belangstelling voor de houding van het Rooms-katholicisme 
tegenover de staatkundige vrijheden. Van meet af was in het bijzonder 
de vrijheid van eredienst, van onderwijs en van propaganda in het geding. 
Er waren tal van factoren aan te wijzen, welke die hernieuwde belangstel
ling alleszins begrijpelijk maakten. Reeds enigen tijd had het grotere ge
boorte-overschot der Rooms-katholieke volksgroep de aandacht getrokken. 
Het ging hier om een des te opvallender ontwikkeling omdat sinds 1830 
het aantal Rooms-katholieken procentsgewijs steeds was teruggelopen, 
totdat na 1909 de stijging inzette. 

In de tweede plaats kon worden gewezen op moeilijkheden, die in over
. wegend Rooms-katholieke landen als b.v. Oostenrijk en Spanje aan Pro

testanten in den weg werden gelegd. 
Als derde factor moet worden vermeld de grote vlucht, dje het Rooms

katholieke denken in wijsbegeerte en theologie nam, en de sterke activiteit 
op sociaal-economisch en politiek gebied. Het werd steeds duidelijker, dat 
aan het einde van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw 
een macht was gegroeid die, modem toegerust, zich er van bewust was 
geworden, een doorslaggevende factor te kunnen worden in den weten
schappelijken, socialen en politieken strijd. Zodra zij tengevolge van quan
titatieve en geestelijke verschuivingen eenmaal het politieke· overwicht 
zou hebben verworven, moest zij in staat worden geacht onmiddellijk de 
leiding in het publieke leven op zich te nemen en wel overeenkomstig 
specifiek Rooms-katholieke principes. 

1) De brochure bevat mede de rede van Prof. Dr L. G. J. Ver b e r n e over de 
historische aspecten van genoemd thema. Op diens betoog gaan we hier niet in: 
zijn historische schets is te fraai dan dat we den indruk dien het geheel achterlaat 
zouden willen schaden door critiek op détails. 
À. S. XX1-8 H 

" 



Onder deze omstandigheden 'ctntstond in breden, niet-Katholieken kring 
een gevoel van onbehagen, een vaak onbestemde vrees, die door geen 
geruststellende verklaring was weg te nemen, omdat de praktijk in som
mige overwegend Rooms-katholieke landen overeenstemming vertoonde 
met wat overgeleverd was aangaande beperkingen van de geestelijke vrij
heid onder Rooms-katholiek bestuur in vroeger dagen. De feiten wezen 
uit, dat niet radicaal met vroegere opvattingen en toestanden was ge
broken. 

Hoe actueel het probleem der verdraagzaamheid in een Rooms-katho
lieken staat ook mocht zijn geworden, er waren te veel weerstanden te 
overwinnen dan dat het reeds vóór 1940 hierover tot een diepgaand ge
sprek tussen Protestant en Rooms-katholiek kon komen. Eerst na den 
Tweeden Wereldoorlog, toen gebleken was dat het groeiproces van Rome's 
macht was doorgegaan, is men zich zowel van Rooms-katholieke als van 
Protestantse zijde grondiger met het tolerantievraagstuk gaan be~ig hou
den en wel in zo sterke mate, dat het in de vele gesprekcentra, waarin 
mensen van verschillende levensovertuiging. samenkomen om den achter
grond van elkaars standpunt beter te verstaan, één van de geliefkoosde 
onderwerpen is geworden. 

Echter, ondanks alle mogelijkheden en pogingen door vriendschappe
lijke gedachtenwisseling misverstanden uit den weg te ruimen, is het wan
trouwen ten aanZien van Rome's houding tegenover de verdraagzaam
heid blijven bestaan. Men heeft er van Rooms-katholieke zijde tevergeefs 
op gewezen, dat het niet aanging het zicht op de toekomst te laten ver
troebelen door gebeurtenissen in het verleden, toen de voorwaarden voor 
het handelen geheel anders waren. Als voorbeeld van nieuwe historische 
mogelijkheden wijst men dan op Ierland, waar in een overwegend Rooms
katholiek land de Protestanten in staatkundig en godsdienstig opzicht een 
volledige vrijheid hebben en tot de hoogste staatsfuncties worden ge
roepen. Men maakt er tevens opmerkzaam op, dat ook in theologisch en 
wijsgerig opzicht de situatie zich aan het wijzigen is: hebben niet vooraan
staande Rooms-katholieke geleerden, ja zelfs de Paus in den jongsten tijd 
er op gewezen, dat ieder mens het recht heeft naar eigen eerlijke over
tuiging te leven? 

Zowel de theorie (in vroegere encyclieken en in menige wetenschappe
lijke en populaire verhandeling) als de praktijk (in Spanje, Columbia enz.) 
wezen in andere richting. Juist het feit dat Rome twee geheel verschil
lende wegen, die der verdraagzaamheid en die der onverdraagzaamheid, 
scheen te kunnen inslaan, liet de onzekerheid bestaan omtrent zijn uit
eindelijke houding. Het is daarom wel te begrijpen dat, toen het Centrum 
voor Staatkundige Vorming (der Katholieke Volkspartij) ter gelegen
heid van de herdenking van zijn eerste lustrum op 2 September 1950 het 
onderwerp Katholicisme, Verdraagzaamheid en Democratie aan de orde 
stelde, hiervoor aanstonds grote belangstelling bestond; en dat te meer 
toen bekend werd, dat .het principiële aspect van dit vraagstuk zou wor
den behandeld door den secretaris van het Rooms-katholieke kerkgenoot
schap in Nederland, Mr Dr J. J. LoEFF, die wel niet officieel, maar toch 
zeker met meer dan wetenschappelijk gezag kon spreken. 

De begeerde ontspanning is niet gekomen: ook de rede van Mr LoEFF 

is voorwerp en niet einde van de discussie geworden. Van ROOIns-katho-
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lieke zijde heeft men er geen twijfel over laten bestaan dat zij niet" de 
maar een Rooms-katholieke visie weergeeft. Want wel is zijn hoofd
beginsel het traditioneel Rooms-katholieke, maar hij voegt er nog een 
ander principe aan toe dat zich, zeker, in laat voegen in de Scholastieke 
staats- en historiebeschouwing, doch dat door zijn geestverwanten geens-

" zins algemeen wordt aanvaard. Het belangwekkende in LOEFF'S beschou
wingen is, dat hij, hoezeer vasthoudend aan reeds bekende Rooms-kathQ
lieke beginselen, toch nieuw licht weet te werpen op het oude vraagstuk 
der tolerantie 1I). 

Onverdraagzaam, doch niet ten einde toe 

Mr LOEFF begint met het probleem als volgt te stellen: ieder individu, 
ook iedere gemeenschap is verplicht God te dienen volgens de door God 
Zelf in Jezus Christus geopenbaarde waarheid. Naar Rooms-katholieke 
overtuiging is die waarheid zuiver en volledig alleen in de Rooms-katho
lieke kerk te vinden. Indien de Rooms-katholieken de leiding in den staat 
zouden hebben, dan moest dit, zo zij voor de consequenties niet terug
deinsden, leiden tot onderdrukking van alle andere godsdiensten of tot 
het in een uitzonderingspositie plaatsen van haar aanhangers." Bovendien 
zal dit in de burgerlijke samenleving leiden tot een interpretatie van de 
vrijheden der staatsburgers overeenkomstig de Rooms-katholieke opvat-

. tingen van de goddelijke positieve en natuurwet. 
Mr LoEFF acht de probleemstelling zuiver en scherp en ziet de zo" 

juist beschreven denkbeelden aanvaard door het Protestantisme, met zijn 
belijdenis omtrent de roeping der Overheid, alle afgoderij en valsen gods
dienst te weren en uit te roeien. En is niet van Dr A. KUYPER het woord, 
"dat er geen duimbreed van het leven is, waarvan Christus niet zegt: 
Het is mijn"? 

Het boven uiteengezette beginsel noemt Mr LoEFF het totaliteitsbeginsel, 
"zonder - zo laat hij er onmiddellijk op volgen - daaraan echter alle 
consequenties van een totalitair beginsel te verbinden". Een merkwaardige 
restrictie" waarvan de strekking in het vervolg van de bespreking wel dui-
delijk zal worden. . 

In zijn uiteenzettingen over het tolerantie-vraagstuk' volgt Mr LoEFF 

de methode die in Rooms-katholieke verhandelingen over dit onderwerp 
zeer vaak wordt toegepast: men begint met het totaliteits-beginsel te 
poneren en men trekt dan meestal zelf de conclusie, dat dat onverdraag
zaamheid tegenover andersdenkenden insluit; maar onmiddellijk daarop 
volgt dan de verzekering, dat de geestelijke vrijheid niet in het gedrang 
zal komen, aangezien andere principes en practische overwegingen tot 
matiging nopen. Hiermee wordt een tegenstelling tussen verschillende 
principes in het leven geroepen en het is dus van grote betekenis een goed 
inzicht te verkrijgen in het boven reeds geformuleerde totalitèitsbeginsel. 

Dit principe bevat in zich twee elementen. In de eerste plaats is het 
staatsgezag van de kerk afhankelijk inzake de kennis van het algemeen 
welzijn, dat de staat als zijn specifiek doel heeft na te streven. Zeker, de 

1I) Door de wijze waarop wij Mr L 0 e f f' s denkbeelden weergeven wordt de schijn 
gewekt, dat zij het eerst bij hem zijn opgekomen. In werkelijkheid kunnen we ze, 
althans ten dele, reeds eerder aantreffen in werken van Rooms-katholieke auteurs 
in het buitenland, met name in Frankrijk. 
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natuurlijke normen, waarnaar het staalsleven zich heeft te richten, zijn 
in zichzelf duidelijk en voor de natuurlijke rede kenbaár, maar toch blijven 
uitspraken van het kerkelijk leergezag nodig, aangezien het natuurlijk 
inzicht door den zondeval wel niet verduisterd, doch wegens den opstand 
van de lagere neigingen tegen de rede inzoverre is vertroebeld, dat dwa
ling mogelijk is. Het kerkelijk leergezag heeft het staatsgezag te be
hoeden voor afwijking van de natuurlijke orde en tevens te verrijken 
met ideeën die op zichzelf behoren tot de natuurlijke orde, maar die het 
natuurlijk verstand eerst vermag te ontdekken bij de lichtbundels die 
vallen uit het bovennatuurlijke. Zo is voor de kennis van het staatsdoel 
de kerk nodig, omdat aan haar de zuivere vertolking van de natuurlijke 
en geopenbaarde zedenleer is toebetrouwd. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel bevat echter nog een tweede, 
met het eerste nauw samenhangend element. Hoewel het staatsdoel slechts 
van natuurlijken en tijdelijken aard is, mag het bovennatuurlijk welzijn 
der onderdanen toch niet buiten de zorgen van het staatsgezag om gaan. 
Dit sluit onmiddellijk in, dat indien het directe staatsdoel, het tijdelijk 
welzijn, niet volledig en zuiver kenbaar is langs natuurlijken weg, de 
taák van de Overheid ten aanzien van het bovennatuurlijke zeker niet 
zonder hulp van het kerkelijk leergezag kan worden gekend. Er is hier 
echter meer in het geding dan juiste kennis omtrent de staatstaák. De 
staatsgemeenschap heeft zelf wel niet een bovennatuurlijk doel na te stre
ven, maar de individuele mens wel. De Overheid heeft hem hierbij steun 
te bieden, allereerst in negatieven zin door de belemmeringen voor zijn 
streven weg te nemen, ook en vooral echter door alles te bevorderen wat 
hem bij het najagen van het eeuwig heil kan helpen. "De gewichtigste 
bijdrage die de burgerlijke maatschappij kan leveren (tot het verwerven 
en verkrijgen van het hoogste en onvergankelijke goed) is deze, dat ze 
er voor zorgt, den godsdienst heilig en ongerept in stand te houden; de 
plichten toch die de godsdienst oplegt verbinden den mens met God" 3). 

Hieruit trekt de Paus dan practische conclusies ten aanzien van de 
staatkundige vrijheden. Ons interesseert het meest wat hij omtrent de 
vrijheid van onderwijs heeft te zeggen, aangezien die na de vrijheid van 
eredienst het meest omstreden is. WiJ lezen dan in de encycliek Libertas, 
die handelt Over de menschelijke vrijheid (20 Juni 1888): "Hieruit volgt 
duidelijk: voorzooyer de vrijheid van onderricht, waarover wij spreken, 
den eisch stelt zonder eenige beperking te mogen leeren wat zij verkiest, 
is zij volstrekt met de rede in strijd, en alleen maar geschikt om de gees
ten totaal in de war fe brengen. De Overheid kan dan ook deze vrijheid 
niet aan de burgers verleenen, zonder haar plicht te verzaken" 4). 

Wanneer in het profane leven zulke belangrijke beslissingen vallen 
ten aanzien van het eeuwig heil van den mens, kan het naar Rooms
katholieke zienswijze, de kerk niet onverschillig laten wat daar gebeurt. 
Haar rechtsmacht strekt zich wel niet rechtstreeks uit over de tijdelijke 
dingen, maar toch heeft zij hierover op indirecte wijze zeggenschap voor
zover er enige betrekking tot de genade aanwezig .is. En zo kan het ker-

8) Paus L e 0 XIII in de encycliek Immortale Dei van 1 November 1885 - Over 
de Christelijke Staatsinrichting -, § 13, slot. Wij citeren de encyclieken naar de in 
de serie Ecclesia Docens verschenen vertalingen. 

4) Encycliek Libertas, § 54. 
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kelijk gezag zich in beginsel.over alle geschapen dingen uitstrekken, aan
gezien die alle te eniger tijd of op enigerlei wijze in betrekking tot de 
genade staan of wel uiterlijke voorwaarde voor het bereiken van het 
bovennatuurlijk welzijn kunnen zijn 5). 

Uit het voorafgaande kunnen we een drietal conclusies trekken, waarop 
we bij onze critiek nog terugkomen. Het totaliteitsbeginsel naar Rooms
katholieke interpretatie bevat twee elementen, die in hun onderlingen 
samenhang tot volstrekte onverdraagzaamheid tegenover niet-katholieke 
godsdiensten moeten leiden en in ruimeren zin de geestelijke vrijheid van 
andersdenkenden moeten bedreigen. Ons is - dit in de tweede plaats -
nu wel duidelijk geworden dat het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel 
niet georiënteerd is aan de religieuse grondverhouding tussen God en . 
Zijn wereld, maar aan de kerk. Wanneer er van een totaliteit sprake is, 
dan is de hoofdvraag steeds, vanwaaruit die totaliteit wordt bepaald. 
Welnu, dat is hier niet de heerschappij van Christus over alle dingen, 
doch de Rooms-katholieke kerk als Christus' Mystieke Lichaam. Dit sluit 
in - zo luidt onze derde conclusie - dat het Rooms-katholieke totaliteits
beginsel in werkelijkheid niet totalitair is en het ook niet kan zijn, aan
gezien het natuurlijke leven tegenover het hetzelve overkoepelende totaal
verband, de kerk, altijd nog een zekere zelfstandigheid tracht te bewaren. 
Welnu, het is uit die autonome, natuurlijke orde, die zich nimmer ten 
volle laat invoegen in de totaliteit, dat telkens weer het protest opklinkt 
tegen de totalitaire aanspraken van de bovennatuurlijke orde en dat het 
verlangen tot matiging, het pleit voor verdraagzaamheid komt. 

Verdraagzaamheid, doch onder voorbehoud. 

Van Rooms-katholieke zijde zal, voorzover men onze ontleding van 
het totaliteitsbeginsel juist acht, worden opgemerkt, dat indien men niet 
meer zegt, een zeer eenzijdige voorstelling van het Rooms-katholieke 
standpunt wordt gegeven. Het merkwaardige feit doet zich nl. voor, dat 
men een totaliteitsbeginsel aanhangt, "zonder daaraan echter alle conse
quenties van een totalitair beginsel te verbinden" (LoEFF, blz. 7). 

De vele reserves die men ten aanzien van een onbeperkte gelding 
van het totaliteitsbeginsel maakt, kan men in twee groepen onderscheiden, . 
die echter dit gemeen hebben, dat zij zich niet meer in overeenstemming 

. laten brengen met het totaliteitsbeginsel zelf en op zijn minst den indruk 
vestigen van opportunisme in de afgrenzing der geestelijke vrijheden. Het 
sterkst spreken opportunisme en taktiek hun woord wanneer práctische 
overwegingen leiden tot een tolerante houding tegenover andersdenkenden. 
Men wijst er van Rooms-katholieke zijde op, dat men vooral in den 
tegenwoordigen tijd in een bepaald land niet uitsluitend naar eigen goed
vinden kan en mag handelen, daar de internationale reacties die zullen 
worden uitgelokt en de heersende denkbeelden wel degelijk van invloed 
moeten zijn bij het afwegen van de staatsbelangen. 

Van nog meer betekenis is een volgende overweging. Het is niet te 

G) Men zie over het totaliteitsbeginsel F. J. F. M. D u y n s tee, Het glazen huis2. 
's Gravenhage, 1946; C. F. P a uwe I s O.P., Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid, 
in: "Het Schild" jg 26 (1948-49), blzz. 145-153; P. Ploumen, De Katholieke 
levensopvatting; het burgerschap van twee rijken. 's Hertogenbosch, 1937; V. Cr e
mer s, S. J., Kerk en Staaf. Antwerpen-Amsterdam, 1927. 
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verwachten dat van het ogenblik af, dÁt de Rooms-katholieken in een land 
de meerderheid hebben, de rechten van de minderheid zullen worden in- "' 
geperkt. Mr LoEFF drukt zich op dit punt aldus uit: "Dat de katholieken, JJ 
wanneer zij in Nederland de absolute meerderheid zouden bezitten, zeker t 
niet zo maar zonder meer dit totaliteitsbeginsel op ieder gebied van het 
staatkundig leven zouden gaan toepassen, daarvan is ieder katholiek '1 

overtuigd." Hij laat er dan op volgen: "Ook bij een katholieke meerder- 1 
heid zullen de door de Grondwet gegarandeerde rechten der verschillende ( 
kerkgenootschappen, met name op het punt van de vrijheid van belijden, ] 
van prediking, van vereniging en vergadering, van opvoeding en onder- { 

. wijs, van sociaal hulpbetoon, volkomen veilig zijn" (blz. 7). . IJ 
Toch, hoe geruststellend deze woorden mogen klinken, ze zullen tege- .~ 

lijkertijd het wantrouwen waarmee zulke verzekeringen uit Rooms-katho- 1 
lieken mond worden aangehoord eerder voeden dan wegnemen. Want er 
komt een voorbehoud in voor, uitgedrukt in de woorden: "zeker niet zo ~ 
maar zonder meer". En een voorbehoud in dezen of in een enigszins t 
anderen vorm komt men in de meeste Rooms-katholieke verhandelingen t! 
over het tolerantie-vraagstuk tegen. Zo verdedigt PAUWELS de vrijheid JJ 
van onderwijs, maar hij laat er onmiddellijk op volgen: ,,(De staat) ~ 
moet . . .. niet alleen waken, dat er geen opvattingen in strijd met het E 

tijdelijk àlgemeen welzijn worden verkondigd, maar daar zou de ge- ~ 
meenschap ook lijden, als er mensen werden opgevoed in een sfeer van 
afzijdigheid, wanbegrip en rancunes. Zij moet eisen, dat daar volwaardige 
burgers worden gevormd, ook al zullen ze godsdienstig tot de dissidenten «: 
behoren. Staat een land niet alleen op katholieke grondslag, maar bezit ~ 
het ook een traditionele katholieke cultuur, dan moet de toegang tot die 1 
cultuur voor alle burgers op de scholen worden geopend. Daarom is een ( 
zekere waakzaamheid van de Staat tegenover die minderheidsscholen 
redelijk" 6). ] 

1 
. De practische overwegingen die tot matiging dringen brengen ons der- I 

halve niet verder, aangezien telkens de mogelijkheid wordt opengelaten 1 
de beloofde vrijheid op den duur of onder bepaalde omstandigheden in ~ 
te perken. De vraag is nu maar of de principiële fundering der tolerantie ( 
een oplossing kan geven. 

We kunnen hier niet diep ingaan op de vele opvattingen, die in Rooms- c 
katholieken kring op dit punt bestaan. Men heeft verdraagzaamheid bepleit } 
op grond van het Goddelijk gebod, dat wij onzen naaste zullen liefhebben. ~ 
Mr LoEFF laat het onbevredigende van deze beschouwing zien en betoogt i 
dat boven de liefde tot den naaste toch altijd staat de liefde tot God en ~ 
bovendien kan juist de liefde tot den naaste eisen een inperking van diens ~ 
vrijheid. Een tweede argument voor verdraagzaamheid vermag evenmin t 

genade te vinden in de ogen van Mr LoEFF, nl. dat men een kwaad mag ( 
toelaten of laten voortbestaan om een groter kwaad hiermee te voor- I 

komen. Mr LoEFF merkt hiertegen op dat, wanneer een Rooms-katholieke s 
meerderheid b.v. haar medewerking verleent voor het toekennen van een t 
subsidie aan niet-Katholiek bijzonder onderwijs, toch niet meer van dulden j 
kan worden gesproken. ] 

} 

6) C. F. Pauwels, a.a., blz. 149. ê:; 
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Wij zullen aan deze opvattingen echter niet verder aandacht schenken. 
Wel moeten we langer stilstaan bij een tweetal zienswijzen, die in Rooms
katholieken kring de discussies over het tolerantie-vraagstuk zijn gaan 
beheersen. . 

De eerste gaat terug op den bekenden Fransen wijsgeer JACQUES MARI
TAIN, die een moeilijk te overschatten invloed heeft uitgeoefend op het 
Rooms-katholièke denken van de 20e eeuwen na den Tweeden Wereld
oorlog enkele jaren Frans ambassadeur bij het Vaticaan is geweest. In 
MARITAIN vooral is het Rooms-katholicisme zich bewust geworden dat de 
periode der Middeleeuwen zo niet voorgoed, dan toch voor de eerstvol
gende tijden voorbij is. Er is nu een nieuw tijdperk in de geschiedenis aan
-gebroken, dat van de profane Christenheid. Dit tijdvak zal zich van het 
Middeleeuwse hierin onderscheiden dat de geestelijke eenheid verloren 
is gegaan. In de Middeleeuwen was er eenheid van geloof en hiermee 
ging gepaard eenheid in levensopvatting en wereldbeschouwing. Daarom 
betekende in. een tijd, waarin de staatsgemeenschap vrijwel uitsluitend 
uit Christenen bestond, afval of ketterij tegelijkertijd verstoring van de 
kerkelijke èn van de publieke orde en daarom was de Overheid toen wel 
geroepen tegen de ketterij op te treden, juist of mede omdat de geloofs
eenheid, hét fundament van de Middeleeuwse samenleving, werd aan
getast. 

Aan dezen toestand is echter, zo gaat MARITAlN verder, aan het einde der 
Middeleeuwen en in het begin van den Nieuwen Tijd een einde gekomen 
door de Renaissance en de Reformatie. Toen werd. de geloofseenheid 
grondig verstoord en de Overheid kon er niet meer aan denken de dwa
ling te onderdrukken, aangezien zij daardoor het maatschappelijk leven 
onmogelijk zou hebben gemaakt. 

Er was echter meer - en nu komen we tot een essentieel punt in 
MARITAIN'S beschouwingen -: toen de moderne mens zich op het grote 
keerpunt van de Europese geschiedenis losmaakte van de op het boven
natuurlijke geordende cultuur der Middeleeuwen bracht hij zichzelf on
berekenbare geestelijke schade toe. Maar hij behaalde tevens aanzienlijke 
winst, want door het bovennatuurlijke buiten beschouwing te laten ging 
de mens naar zichzelf zien, hij boog zich als het ware over zichzelf heen 
en ontdekte zo zichzelf. Hij kreeg nu besef van de oneindige waarde van 
de menselijke persoonlijkheid. Wel had dit in de Middeleeuwen niet ge
heel en al ontbroken, maar door allerlei andere elementen was het over
woekerd geworden. Zo heeft het humanisme, dat uitsluitend den mens 
in het centrum stelde, iets verworven of opnieuw ontdekt, dat niet meer 
verloren mag gaan. En daarom is het de grootse taak voor de bouwers 
van de nieuwe Christelijke cultuur de door het anthropocentrisch huma
nisme behaalde winst in te bouwen in de profaan-Christelijke samenleving 
der toekomst. 

Welnu, de erkenning van de waarde der individuele menselijke per
soonlijkheid sluit in zich het recht van iederen mens volgens eigen over
tuiging te leven. Paus PlUS XII heeft zich tot tolk gemaakt van de zo 
juist geschetste gedachten, die bij vele vooraanstaande personen uit 
Rooms-katholieken kring leven, toen hij in zijn Ke~stboodschà.p van 1942 
het recht op de private en publieke uitoefening van den godsdienst erkende 
als een fundamenteel recht der menselijke persoonlijkheid. 
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Mr LoEFF wijst ook MARITAIN'S vi~ie af, hoewel hij diens naam niet 
noemt en diens opvatting slechts zeer kort weergeeft. MARITAIN'S crite
rium is hem te onomlijnd: eerbied voor de' menselijke persoonlijkheid 
verbiedt aan iemand een bepaalde overtuiging op te dringen, maar be
tekent ze ook, zo vraagt hij, dat men hem vrijlaat voor die overtuiging 
propaganda te voeren? 

Door het ene argument voor de verdraagzaamheid na het andere te 
verwerpen heeft Mr LoEFF zich ruimte gemaakt om eigen positie te be
palen. 

Na de humanistische wilsleer te hebben afgewezen stelt hij als uitgangs
punt voor de oplossing van het tolerantie-vraagstuk de Thomistische 
natuurrechtsleer. Maken de natuurrechtsfilosofen van den Nieuwen Tijd 
de beginselen, waarnaar het staatsgezag zich heeft te richten, los van een 
hogere orde met haar morele waarden en verplichtingen en geheel en al 
afhankelijk van den menselijken wil, volgens Thomistische denkwijze 
daarentegen heeft de mens die beginsel~n te ontdekken in de natuurlijke 
orde, welke onafhankelijk van 's mensen wil haar gelding heeft. Het is 
zijn taak de ideeën en beginselen, waarnaar de instellingen waaronder 
ook de staat, bestuurd worden, uit de natuurlijke orde uit te lezen en 
op deze wijze de maatschappelijke orde een "objectief" bestaan te geven. 

Op een bepaald moment in de geschiedenis van een volk zal dit zich 
er van bewust worden, dat de bestaande' rechtsnormen niet meer geschikt 
zijn om het uitleven van de vrijheid binnen de perken te houden en dat 
een sterkere binding nodig is. Dit leidt tot de ontdekking van de idée 
gouvernementale, d. i. van het ideaal der gebondenheid, der orde, om het 
ideaal der vrijheid te redden. Het gaat dus primair niet om de gebonden
heid zelf, maar om vrijheid in gebondenheid. 

Het is deze idée gouvernementale die vóór alle andere factoren leidt 
tot het ontstaan van den staat (wij zouden liever zeggen: van den mo
dernen staat), een proces dat eeuwen vorderde, dat aanving in de Late 
Middeleeuwen en in feite nog niet voltooid is. Het verloop is zo geweest, 

. dat in een bepaalde periode de omstandigheden a. h. w. vroegen om de 
vorming van een moderne staatsgemeenschap, maar hierbij kon men weer 
niet willekeurig te werk gaan, daar het materiaal, waaruit het staatsleven 
moest worden opgebouwd, ontleend werd aan de natuurlijke orde. 

We hebben enigen tijd het totaliteitsbeginsel uit het oog verloren. Toch 
is dit slechts schijn. Want op den achtergrond van onze uiteenzettingen 
bleef deze vraag zich opdringen: welke is de verhouding van de idée 
gouvernementale tot dit beginsel? 

Of een bepaald besluit rechtmatig is of niet, is niet afhankelijk van het 
stemmenaantal maar van de zekerheid of een bepaald besluit past bij de 
"idée gouvernementale", zoals deze op een bepaald tijdstip in een gemeen
schap wordt geïnterpreteerd. De idée gouvernementale is dus niet een 
starre grootheid, die eens en voor altijd wordt vastgelegd, maar haar 
inhoud verandert, in principiële gebondenheid aan de natuurlijke orde, 
met de ontwikkeling van de leidende gedachten in een bepaalde volks
gemeenschap. En op deze wijze is de mogelijkheid gegeven dat het totali
teitsbeginsel en de idée gouvernementale op elkander aansluiten: dat 
beginsel legt aan de Rooms-katholieken den plicht op de idée gouverne
mentale een Rooms-katholieke interpretatie en een Rooms-katholieken in-

, 

o 
, 

a: 
Si 

s' 
ti 

n 
n 
k 
si 
v 
g 
Zl 

n 
1i 
d 
v: 

" ~ 
cl< 
h 
A 
rr 
w 
C 
te 
a1 
dl 
al 
Ic 

bI 
ir. 
m 

Ot 



ROOMS-KATHOLICISME EN VERDRAAGZAAMHEID 253 

houd te geven. Het totaliteitsbeginsel blijft dus steeds van kracht maar 
de mogelijkheid, het tot uitdrukking te brengen in de publieke besluiten, 
groeit met het toenemen van het prestige en den invloed van Rooms
katholieken in het publieke leven. 

Politieke onverdraagzaamheid onvermijdelijk, doch genormeerd 
Waartoe zulke lange uiteenzettingen ov~r een, naar het schijnt, onop

losbaar vraagstuk, zullen sommige lezers wellicht vragen. Zullen we wel 
ooit verder komen dan de Rooms-katholieke auteurs, door enerzijds het 
totatiteitsbeginsel te poneren en andererzijds op matiging aan te dringen, 
daar anders fundamentele menselijke waarden vertreden worden? Zullen 
wij ons in onze critiek op de Rooms-katholieke denkbeelden inzake ver
draagzaamheid niet beperkingen moeten opleggen, omdat ook Calvinisten 
zich in het verleden wel eens intolerant hebben betoond, en bovenal, 
omdat ook zij het totaliteitsbeginsel kennen, vanwaaruit de vrijheid voor 
andersdenkenden wordt bedreigd? We kunnen ons van dit moeilijke vraag
stuk toch niet afmaken door te zeggen dat het niet op den weg van den 
staat ligt zich met vragen van religieus of zedelijk goed en kwaad in te 
laten. 

Van Rooms-katholieke zijde knoopt men in de discussie met Calvi
nisten gaarne aan bij het totaliteitsbeginsel. Hier is (schijnt I) een ge
meenschappelijk uitgangspunt en een gelijk niveau waarop we verder 
kunnen sI1reken. Ook Mr LoEFF ziet in het totaliteitsbeginsel overeen
stemming 'tussen Calvinisten en Rooms-katholieken. Het· heeft ons echter 
verwonderd dat Mr LoEFF die niet alleen juridisch maar ook theologisch 
geschoold is het Rooms-katholieke en het Calvinistische totaliteitsbeginsel 
zo maar naast elkaar plaatst. Een verklaring voor deze onjuiste visie kun
nen we alleen vinden, wanneer we bedenken dat voor een Rooms-katho
liek kerk en Christus identiek zijn 7). Dat is voor hem zo vanzelfsprekend 
dat hij in KUYPERS woorden: "Geen duimbreed van het leven is er, waar
van Christus niet zegt: Het is Mijn", in plaats van "Christus" eenvoudig
weg "kerk" kan lezen. En toch ligt in het onderscheid tussen deze beide 
woorden het diepste verschil tussen Calvinisme en Katholicisme in zake 
de tolerantie-idee. Naar reformatorische visie is er een echt totaliteits.,. 
beginsel, één dat Christus tot bepalend richtinggevend centrum heeft. 
Aan Zijn heerschappij is in de geschapen wereld niets onttrokken en de 
mens heeft in onderworpenheid aan Gods geboden de door Christus ver
worven verlossing in de gehele orde der dingen tot uitdrukking te brengen. 
Christus' werk en heerschappij zijn totaal, allesomvattend en daar is geen 
terrein dat op grond van een vermeende autonomie (eigenwettelijkheid) 
af kan doen aan Christus' volstrekte koningschap. Omdat het Calvinisme 
de religieuse bepaaldheid van al het geschapene belijdt en daarom geen 
autonoom-natuurlijke orde - waartoe de staat zou moeten behoren -
kan erkennen, is zijn totaliteitsidee zonder enig voorbehoud. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginse1 daarentegen is er één met 
beperkingen en moet dat wel zijn, aangezien het zijn uitgangspunt heeft 
in de kerk, die niet als de religie al het geschapene kan doordringen, 
maar slechts overkoepelen. De kerk breidt haar zorg over het natuurlijk 

7) We verliezen hierbij niet uit het oog, dat een Rooms-katholiek denker slechts 
onder voorbehoud over die identiteit zal spreken. 
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I 
leven uit en laat· dat als zodanig voortgaan, mits het maar niet in conflict 
komt met het bovennatuurlijk welzijn der gelovigen en uiteindelijk ge
ordend blijft op de geestelijke orde. 

Wij zien echter dit merkwaardige verschijnsel, dat hoewel het Calvi
nisme het koningschap van Christus over het geschapene in meer vol
strekten zin belijdt dan het Katholicisme, het laatste op het punt van de 
verdraagzaamheid meer verdacht is dan het eerste. Velen weten intuïtief 
of op grond van kennis van het verleden, dat het Katholicisme, hoewel 
het een onderscheid tussen kerk en staat erkent en het bovennatuurlijke 
en natuurlijke niet tot elkaar herleidt, toch geen principiële, onverander
lijke grens tussen de kerk en het natuurlijk leven aanvaardt. Zodra het 
bovennatuurlijk welzijn dit vordert mag het kerkelijk gezag over de 
grenzen der kerk heen reiken en het niet-kerkelijk leven, al of niet met 
behulp van den sterken arm der Overheid, aan zich ondergeschikt maken. 
Dat het toestaan van geestelijke vrijheden naar ,Rooms-katholieke opvat
ting meer afhankelijk is van de omstandigheden dan van principiële gren
zen voor kerk en staat, vinden we treffend geillustreerd in de encycliek 
Libertas: "Als echter om de bijzondere tijdsomstandigheden waarin de 
staat verkeert, de Kerk praktisch berust in sommige moderne vrijheden, 
dan is het niet, omdat zij er principieel de voorkeur aan geeft, maar om
dat zij er grooter nut in ziet ze toe te laten, en als er een ommekeer ten 
goede kwam, dan zou zij zeker van de haar toekomende vrijheid gebruik 
maken, e~ door haar raad, haar aansporing, haar dringende beden over
eenkomstig haar plicht met ijver streven naar het volbrengen der haar 
door God aangewezen taak, nl. de zorg voor het eeuwig heil der menschen. 
Maar altijd blijft het waar: naar die vrijheid van allen en tot alles kan 
men, zooals wij meermalen gezegd hebben, in principe niet streven, want 
het is met de rede in strijd, dat dwaling en waarheid eenzelfde recht 
hebben" 8). 

Uit het voorgaande is naar we menen duidelijk geworden, dat onze 
visie op het vraagstuk van tolerantie en intolerantie dient beheerst te wor
den door twee beginselen, die slechts in nauwe betrokkenheid op elkaar 
mogen worden verstaan, nl. a. het totaliteitsbeginsel en b. de idee van de 
principiële onherleidbaarheid van kerk en staat tot elkaar. Vanhieruit gaan 
we het tolerantieprobleem verder ontleden. 

Het schijnt dat het uitgangspunt èn van het reformatorisch Christen
dom èn van het Rooms-katholicisme bij beide op overeenkomstige wijze 
leidt tot politieke intolerantie tegenover andersdenkenden. Immers Calvi
nisten belijden geroepen te zijn zich in het bestuur van den staat te richten 
naar den wil Gods zoals die kenbaar is in Zijn openbaring. Etl naar 
Rooms-katholieke zienswijze is "niet alleen het individu maar ook iedere 
gemeenschap van mensen en dus zeker de staatsgemeenschap verplicht 
God te dienen volgens de door God zelf in de persoon van Jezus Christus 
geopenbaarde godsdienst" (LoEFF, blz. 6). 

Dit impliceert dat èn wanneer Calvinisten èn wanneer Rooms-katho
lieken over de vormingsmacht in het staatsleven beschikken en kunnen 
bouwen op de ovértuiging van de onderdanen, zij beginselen zullen posi
tiveren, die door niet-Christenen of door hun mede-Christenen die hun 

. 8) Encycliek Libertas, § 71. 
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overtuiging niet delen, als een hun vreemde macht zullen worden ~evoeld. 
Ongetwijfeld een intolerant element in het staatsbestuur! Althans zolang 

i door het staatsvolk principiële scheidingslijnen lopen. 
We kunnen en moeten nog verder gaan. Niet alleen zij die zich in het 

bestuur richten naar Gods geopenbaarden wil of die zich afhankelijk weten 
van den door de kerk beleden godsdienst, zullen in zekere mate onverdraag
zaam zijn tegenover andersdenkenden, maar' ook zij die dien Goddelijken 
wil niet erkennen of hem, althans voor het staatsleven, onkenbaar achten, 
zullen hun gelovige of andersdenkende onderdanen verplichten zich te 
richten naar normen, die dezen in strijd achten met hun overtuiging. De 
moderne mens wordt niet gaarne voor onverdraagzaam aangezien. Wel
licht is het daaraan te wijten dat men van humanistische zijde voor het 
intolerante element in het staatsbestuur zo weinig oog heeft en dat men 
het doorgaans alleen bij de tegenstanders opmerkt of wel aan hen toe
dicht. Hoe vaak hebben de groeperingen ter linkerzijde beperking in de 
uitleving van hun vrijheid geducht van een Christelijk bewind, terwijl 
men zich nauwelijks bewust was dat indien zij alleen te beslissen hadden 
het Christelijk leven zich slechts op beperkt terrein zou mogen ont
plooien. 

Er zijn echter factoren die een matigenden invloed hebben op de poli
tieke intolerantie. Het kan b.v. in bepaalde gevallen gebeuren, dat verschil 
in principieel uitgangspunt niet leidt tot verschillend practisch handelen. 
Het is ook mogelijk, dat een volksgroep zich niet langer verzet tegen een 
aanvankelijk (fel) bestreden ontwikkeling, omdat die toch niet meer te 
keren is, en tenslotte tot de mening komt dat het verkregen resultaat nog 
iets goeds bevat, ja zelfs strookt met eigen beginselen. We denken hierbij 
aan de ontwikkelingsgang van het Liberalisme in den schoolstrijd. 

Politieke intolerantie moge in een enkel opzicht getemperd worden, uit 
de korte opmerkingen die we boven over haar maakten zal echter duide
lijk zijn geworden, dat regeren over een bevolking waarip de geestelijke 
eenheid afwezig is, onvermijdelijk met een zekere onverdraagzaamheid 
gepaard gaat. 

Moeten we uit het voorgaande de conclusie trekken, dat het ten aan
zien van de politieke tolerantie onverschillig is, welke levens- en wereld
beschouwing men is toegedaan, daar aan politieke intolerantie nu eenmaal 
niet is te ontkomen? 

Geenszins! Want met evenveel kracht als wij geponeerd hebben, dat 
de door God gestelde levenswet voor het staatsleven politieke intolerantie 
in zich sluit, zullen wij nu verdedigen dat die intolerantie gebonden is 
aan een vaste, onoverschrijdbare grens. Hier gaat de tegenstelling tussen 
Calvinisme en Rooms-katholicisme inzake het tolerantievraagstuk zich 
toespitsen ! 

We moeten beginnen met te onderscheiden tussen twee elementen. 
Enerzijds is er de roeping van de Overheid, de openbare gerechtigheid 
zowel voor gelovigen als ongelovigen, zowel voor Cliristenen als niet
Christenen.te bestellen. Het is haar primaire taak rechtsbescherming te 
bieden aan al haar onderdanen, zonder daarbij te vragen welke levens
overtuiging zij zijn toegedaan. Het moet de Overheid eenvoudigweg gaan 

~. om ruimte te maken voor het menselijk leven als zodanig, opdat dat in 
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stand blijve. Andererzijds echter heett de Overheid zich te richten naar 
de eisen welke God haar stelt. 

In het eerste element ligt besloten de waarborg der geestelijke vrij
heid voor de onderdanen; het tweed~ brengt met zich die intolerantie, die 
aan alle staatsbestuur over een geestelijk-gemengde bevolking eigen is. 
Deze beide elementen vormen niet een tegenstelling, maar hangen aldus 
innerlijk samen, dat het tweede de norm vormt voor het eerste: de Over
heid heeft zich bij de rechtsbescherming welke zij aan het menselijk leven 
heeft te bieden, te laten leiden door den Goddelijken wil. 

Het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel leidt echter tot geheel andere 
consequenties, aangezien het tussen Gods geboden en de staatsgemeen
schap de kerk inschuift. 

De kerk mag over haar leden tucht oefenen en hen, indien zij in hun 
levensopenbaring betonen geen deel aan Chrmns te hebben, desnoods 
weren uit haar gemeenschap. De kerkelijke tuchthandelingen worden be
paald door het feit, dat de kerk gelQofsgemeenschap in Jezus Christus 
behoort te zijn. Heeft de staat gelovigen en ongelovigen gelijkelijk te 
omvatten, de kerk daarentegen kan in de noodzakelijkheid komen te ver
keren, dat zij de laatsten, indien zij in hun ongeloof blijven volharden, 
uit haar midden weert. De houding van de kerk tegenover haar leden is 
dus fundamenteel verschillend van de houding van de Overheid tegenover 
haar onderdanen. Hierin drukt zich uit de geheel verschillende aard van 
kerk en staat. 

Dit verschil heeft het Rooms-katholicisme in den loop der eeuwen voort
durend uit het oog verloren en ook nu nog blijft het er innerlijk vreemd 
aan. Het moge nog zo vaak verzekeren, dat kerkelijke en burgerlijke 
macht vast omschreven grenzen hebben 9), steeds weer brengt het krach
tens zijn totaliteitsbeginsel normen, die voor het leven van Christus' kerk 
op aarde van fundamentele betekenis zijn, over op het staatsleven. Wan
neer de staat in die mate dienstbaar wordt gemaakt aan het bereiken van 
het bovennatuurlijk welzijn, dat hij niet alleen - negatief - de beletselen 
heeft weg te nemen, waardoor de kerk (in overeenstemming met 1 Tim. 
2 : 2) ruimte krijgt voor haar werk naar Christus' opdracht, maar ook 
- positief - geroepen wordt, al datgene te bevorderen wat den mens 
kan helpen in het bereiken van de geestelijke orde, en wanneer in overeen
stemming hiermee aan de kerk indirect gezag wordt toegekend over alles 
wat den mens tot de genade disponeert, dan heeft de kerk haar grens 
reeds lang achter zich gelaten en is zij bezig via het staatsgezag een in
perking op de geestelijke vrijheid van andersdenkenden aan te brengen, 
die de boven rus onontkoombaar gesignaleerde intolerantie verre overtreft. 
De onverdraagzaamheid die velen van Rome duchten, vindt hierin haar 
oorsprong, dat krachtens het Rooms-katholieke totaliteitsbeginsel aan den 
staat een structuur wordt toegekend, die hem wezenlijk vreemd is, en 
hem een opdracht wordt verleend, die alleen die der kerk is. Op deze 
wijze kan de kerk via den sterken arm van de Overheid een dwang gaan 
uitoefenen waartoe zij nimmer werd geroepen (vgl. Zach. 4 : 6: "Niet 
door kracht, noch door geweld, maar door Mijnen Geest zal het ge
schieden, zegt de Heere der heirscharen") en waartoe zij ook nimmer van 
haar Koning Jezus Christus de middelen kreeg: 

11) Zie de encycliek Immortale Dei, § 22. 
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Hoe onjuist het totaliteitsbeginsel naar Rooms-katholieke interpretatie 
is, blijkt hieruit, dat het in strijd komt met andere elementaire beginselen: 
het gebod van de naastenliefde, de erkenning van de waarde der mense
lijke persoonlijkheid enz. enz. In Rooms-katholieken kring gevoelt men 
soms wel dat hier iets wringt. 40 spreekt b.v. Prof. VAN MELSEN over 
een verzoening van haast contradictoire beginselen 10). 

Men kan oordelen: het is voor de verdraagzaamheid toch maar beter 
dat men uitgaat van twee tegenstrijdige beginselen, dan dat men alleen 
een totaliteitsbeginsel kent. Men onderschatte echter de kwade gevolgen 
van een slechts uiterlijke verzoening niet. Hoe goed zij het ook moge 
bedoelen, de school van MARITAlN weet het toch niet verder te brengen 
dan de tolerantie-idee afhankelijk te stellen van de spanning tussen twee 
elkaar uitsluitende beginselen. Het is nu maar de vraag, hoe die spanning 
zich zal ontladen, wanneer het Rö6ms-katholicisme in een bepaald land 
de meerderheid zal hebben verworven: zal dan de waarde van de indivi
duele menselijke persoonlijkheid leidster zijn, of de Middeleeuwse idee 
van de verhouding van kerk en staat? MARITAlN laat ons ten aanzien 
van de verdraagzaamheid in onzekerheid en dreigende gevaren. 

Ondanks dit alles achten we het standpunt van Mr LoEFF gevaarlijker. 
Wel niet van het ogenblik af, dat de Rooms-katholieken de meerderheid 
hebben verworven zal de geestelijke vrijheid van niet-Katholieken worden 
ingeperkt. Het totaliteitsbeginsel is echter toch maar bestemd de idée 
gouvemementale te doordringen en haar inhoud te bepalen, niet plotseling 
of onverhoeds, maar op den duur. Wanneer de idée gouvernementale met 
dat beginsel als inhoud tot leidende gedachte in de staatsgemeenschap zal 
zijn geworden, wat zijn dan nog de waarborgen voor het voortbestaan 
van de vrijheden voor hen die een andere overtuiging zijn toegedaan? 
Uiteindelijk maakt het niet zo veel verschil of de geestelijke vrijheid ten 
onder gaat bij besluiten van de helft plus één, dan wel resultaat is van 
de ontwikkeling binnen de idée gouvemementale. 

Vele vergeefse pogingen zijn van Rooms-katholieke zijde reeds onder
nomen de ongerustheid bij Protestanten weg te nemen. Ook Mr LOEFF 
kon niet slagen. In zijn beschouwingen zitten te veel elementen, die het 
wantrouwen eer voeden dan temperen. . 

* 

1Q) A. G. M. van MeI sen, Reflecties van een 20e eeuwse Nederlandse Katholiek 
over de tolerantie. "Wending" 4e jg (1949), blz. 246/7. 
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BIJ DE PORTRETTEN VAN ~r GUiLLAUME GROEN VAN 
PRINSTERER EN VAN MEVROUW ELiSABETH MARIA 

MAGDALENA GROEN VAN PRINSTERER 
GEBOREN VAN DER HOOP 

1. Mr G. GROEN VAN PRINSTERER werd geboren 21 Augustus 1801. 
Hij overleed 19 Mei 1876. 

Het in dit no gereproduceerde portretje heeft in originali een formaat 
van 6 X 9 cm en is, blijkens hetgeen op de achterzijde is gedrukt, ver
vaardigd door den "peintre photographe" VUAGNAT te Genève. 

En wel naar alle waarschijnlijkheid tussen 23 Augustus en 27 Septem
ber 1861, in welke periode GROEN de vergadering der Evangelische Alli
antie te Genève bijwoonde. Zie het door Dr H . .J. SMIT bewerkte derde 
deel der briefwisseling van Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, blz. 499, nt 5, 
en blz. 501, brief no 819. 

Het portretje zou GROEN dan dus voorstellen op zestig-jarigen leeftijd, 
hetgeen bij beschouwing niet onwaarschijnlijk lijkt. 

Hij schonk exemplaren aan vrienden, van wie S. J. E. RAu bedankt 
op 28 October 1861. Hij schrijft o. m.: "Het was mij eene zeer aangename 
verrassing uwe beeltenis te ontvangen en ik dank u beiden zeer voor dien 
blijk van uw aandenken. De gelijkenis is, dunkt mij, zoo volkomen als ik 
ze zelden gezien heb. Gij hebt mij niets van uw reize kunnen meêbrengen 
dat mij meer genoegen deed." 

J. J. VAN OOSTERZEE bedankt op 7 November 1861. Ook hij noemt het 
portret "welgeslaagd" en schrijft verder: "Te meer deed mij het een ge
noegen omdat ik het te Genève neven 7 anderen besteld had vóór mijn 
vertrek, maar N.B. in plaats der bedoelde, voor de helft de afbeeldsels van 
mij geheel onbekende personen gekregen had, waardoor ik ook het uwe 
moest missen." 

Kennelijk voor hetzelfde portretje bedankt D. DE VISSER SMITS op 14 
October 1861. Ook vermeldt hij, dat zijn vriend GOSENSON een gelijk ge
schenk kreeg. R. BEIJNEN, van GROEN'S geschenk aan SMITS vernemend, 
verzoekt GROEN terstond, in een ongedateerd briefje, eveneens om een 
afdruk. Uit zijn briefje blijkt duidelijk, dat fotografie toen nog iets bij
zonders was. 

Eenzelfde portretje is vermoedelijk ook geschonken aan Mr Dr D. 
KOORDERS. Op een van dezen afkomstig briefje van 20 November 1861, 
waarin hij GROEN dankt voor de geboden gelegenheid zich met zijn vrouw 
te mogen komen presenteren alvorens naar Indië te vertrekken, staat in 
GROEN'S hand met potlood o. a. het volgende aangetekend - kennelijk 
voor diens echtgenote bestemd -: ,,11 parait bien que les Koorders se 
proposent de rester assez longtemps ; maar dit kan niet. - Pensez s. v. p. 
au portrait." 

Prof. Dr F. C. GERRETSON deelde mij mede, een exemplaar van dit 
portretje uit de nalatenschap van zijn grootvader te bezitten, en zich te 
herinneren, het als jongen te hebben gezien op de schrijftáfel van den zoon 
van GROEN'S vriend H. C. VOORHOEVE. 
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Het in dit no gereproduceerde portret is gemaakt naar het exemplaar, 
dat zich in de Doctor Abraham Kuyperstichting bevindt, hetwelk wel af
komstig zal zijn uit Dr KUYPER'S nalatenschap. Vermoedelijk kreeg deze· 
het van GROEN ten geschenke in April 1867. Vgl. de door Dr A. GOSLINGA 
bewerkte Briefwisseling van Mr G. Groen van Prinsterer met Dr A. 
Kuyper 1864-1876, blz. 8, brief no 9. Dr KUYPER bedankt daar voor een 
hem geschonken portret én schrijft verder: "Als jongen zag ik u eens 
van de tribune, sints nooit ... zeker twaalf jaar liggen er tusschen." 

Deze periode van twaalf jaar zal wel van 1867 terugtellen. Dan had 
Dr KUYPER GROEN dus omstreeks 1854/5 eens in de Kamer gadegeslagen, 
Voor de datering van het portretje zegt de opmerking vermoedelijk niets, 
behoudens dan dat het vóór 1867 werd vervaardigd. 

De CALVIJN-herdenking van 1864 heeft GROEN niet bezocht: zijn corres
pondentie loopt in die periode gewoon door van 's Gravenhage uit. Wel 
was hij in 1863 in lnterlaken; vgl. Briefwisseling 111, blz. 620, nt 6, en 
blz. 625, brief no 1008. 

Dat de reproductie van dit portretje door den ouderdom van het 
origineel niet bijzonder fraai kon uitvallen, gelieve de beschouwer te ver
ontschuldigen. Tegenover dit nadeel staat, dat deze afbeelding weinig 
bekend en bij mijn weten niet eerder gereproduceerd is· Bovendien beeldt 
zij Mr GROEN VAN PRINSTERER bij uitzondering ten voeten uit af, zij het 
zittend. Duidelijk valt te zien, dat hij geen indrukwekkend postuur had, 
eerder klein van stuk was. Ook zijn voordracht en gebaren waren, volgens 
berichten van tijdgenoten, niet elegant van stijl. " ... wij hebben dezen 
schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en 
niet uit ons" (2 Cor. 4 : 7). 

2. Het portretje van Mevrouw GROEN VAN PRINSTERER - geboren 
6 Februari 1807, overleden 14 Maart 1879 - is hetzelfde als dat werd 
opgenomen in Mr T. DE VRIES, Mr G. Groen van Prinsterer in zijne om
geving, blz. 44. Het formaat is 6 X 9 cm. 

Het is gemaakt door den Joodsen fotograaf M. L. VERVEER, gevestigd, 
sinds 1862 of 1863, Zeestraat 52 te 's Gravenhage, welk adres ook op de 
achterzijde der fotografie is vermeld. Het stukje karton, waarop het por
tret is geplakt, vermeldt, dat de maker is "photographe de L.L.M.M. 
Ie Roi et la Reine des Pays-Bas", hetgeen hij reeds vóór 1863 was; na 
den dood van Koningin SOPHIE op 3 Juni 1877 noemt hij zich in een 
adresboek fotograaf "van Z.M. den Koning en van wijlen H.M. de Konin
gin". Aangenomen mag dus worden, dat het portretje van Mevr. GROEN 
werd gemaakt tussen 1862 en 1877. 

Gelet op haar uiterlijk mag het wel nader worden gedateerd op Om
streeks 1870. 

Het portretje werd onlangs ten geschenke aangeboden aan Dr J. 
SCHOUTEN, die het op zijn' beurt aan de Kuyperstichting afstond .. 

G. 

/ 
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J. L. P. BRANTS, Groen's geeStelijke groei. Onderzoek naar 
Groen van Prinsterer's theorieën tot 1834. Prft V. U. 
Amsterdam, 1951, 160 blzz. 

Het is een verheugend feit, dat in de laatste jaren het leven en de 
werken van GROEN VAN PRINSTERER in toenemende mate de belangstelling 
trekken. Wanneer men' echter bedenkt, dat ondanks het niet geringe aantal 
wetenschappelijke verhandelingen die reeds aan GROEN zijn gewijd, tal 
van vraagstukken die zich om zijn denkbeelden groeperen, nog geen be
vredigende oplossing hebben gevonden, dan krijgt men enigen indruk hoe
veel voorbereidende arbeid moet worden verricht voordat GROEN'S bio
grafie kan worden geschreven. Bedenkt ~en bovendien nog, dat GROEN 
velerlei invloeden heeft ondergaan, gereageerd heeft op de grote gebeur
tenissen van zijn tijd en zelf vaak felle reacties heeft uitgelokt en dat hij 
alleen reeds door zijn talrijke geschriften een duidelijk spoor heeft achter
gelaten in een belangrijk en bewogen tijdperk onzer geschiedenis, dan 
beseft men dat alleen hij toegerust is om over GROEN te schrijven, die 
een diep inzicht heeft in de geestelijke structuur van de negentiende 
eeuw. Wie al die moeite, welke aan zulk een wetenschappelijke studie is 
verbonden, neemt, zal echter rijke beloning vinden: van GROEN's leven 
gaat een ongemeen verheffende werking uit en degene die iets over hem 
publiceert kan er met vrij grote zekerheid op rekenen, dat zijn werk wordt 
gelezen en niet alleen door deskundigen. Ook Dr BRANTS kan er van 
verzekerd zijn, dat zijn studie over GROEN'S geestelijken groei de belang
stelling zal trekken: zij is een boeiende schets gjeworden van de ontwik
keling in GROEN' s denkbeelden. 

Het hoogtepunt van dit geschrift ligt in de tekening van GROEN'S gees
telijken omkeer. Van toen af aan kreeg diens leven een nieuwe richting; 
nog treden wel veranderingen in zijn denkbeelden op, maar de beslissing 
is gevallen. Richtte GROEN zich voordien naar den geest van den tijd, 
nadien is voor hem "de Openbaring de allesbeheersende norm geworden" 
(blz. 96). In het perspectief van zijn levenstaak krijgen de jaren van vóór 
zijn bekering hun betekenis. GROEN heeft dat ook zelf zo gezien, zij het 
na een lange worsteling. 

Dr BRANTS' studie geeft aanleiding, met hem over verschillende punten 
te gaan discussiëren. In het kader van een recensie moet dit uiteraard 
op beperkte schaal geschieden. Ik kies daarom slechts e'en tweetal kwesties 
uit die enige voorstelling kunnen geven van den aard van mijn critiek. 

Over de verhouding van GROEN tot het Platonisme is reeds heel wat 
geschreven en ook Dr BRANTS houdt er zich op meer dan één plaats mee 
bezig, zonder dat we ons echter een heldere voorstelling kunnen vormen, 
hoe ver PLATO'S invloed op GROEN nu eigenlijk wel reikte. We geven toe 
-dat het hier om een moeilijke zaak gaat, daar GROEN ontvankelijk is ge-
weest voor tal van wijsgerige invloeden en het niet gemakkelijk is de 
verschillende concepties, zoals deze door hem uiteindelijk zijn verwerkt, 
te ontleden. En toch is hier m. i. een vraagstuk van gewicht aan de 
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orde, aangezien de oorsprong van bepaalde begrippen bij GROEN mede 
beslist over de ~waarde die hij er aan toegekend wil zien. De oplossing 
van het vraagstuk betreffende den invloed van het Platonisme op GROEN 
kan alleen worden verkregen door een breed onderzoek. We zullen moeten 
beginnen met niet meer alleen aan PLATO te denken, maar het gehele 
Platonisme in onze overwegingen te betrekken, en dan in het bijzonder 
het Platonisme zoals dat in de christelijke traditie was ingegaan. De 
tweede vraag die we zullen moeten overwegen is deze: welke vormen 
van Platonisme hebben in het irrationalistisch historisme, onder welks 
invloed GROEN was gekomen, gewerkt? We moeten ook niet vergeten, 
dat sommige vertegenwoordigers van dit historisme nauwere aansluiting 
zochten bij ARISTOTELES en er zijn uit GROEN'S werk vóór 1835 citaten 
aan te halen die aan dezen wijsgeer doen denken. 

Een tweede punt, dat ik hier in discussie wil brengen, is dat van de 
historische normen. Dit vraagstuk heeft teveel aspecten dan dat het hier 
in zijn geheel ter 'sprake kan komen. Ik beperk me daarom tot een enkele 
opmerking over het zuiver stellen van de kwestie omtrent de hand Gods 
in de geschiedenis. GROEN VAN PRINSTERER spreekt hierover in tweeërlei 
zin: nu eens gebruikt hij dien term bij het constateren van plotselinge 
gebeurtenissen, die aan het historieverloop een geheel andere richting 
geven dan verwacht mocht worden, dan weer wordt op het - vermeend -
buiten 's mensen toedoen in de geschiedenis gegroeide het stempel van 
Gods bijzondere leiding gedrukt. Dr BRANTS meent, dat beide niet van 
elkaar zijn los te maken, aangezien beide berusten op de gelijkstelling 
van den verborgen raad Gods en den geopenbaarden wil Gods en beide 
het gelijkstellen van ,feit en norm tot consequentie (kunnen) hebben. Hij 
wijst dan ook af de scherpe onderscheiding van BERKOUWER tussen die twee 
manieren van het aanwijzen van Gods leiding in de geschiedenis (blzz. 129 
en 130). Onzes inziens schiet Dr BRANTS hier zijn doel voorbij. Het is 
inderdaad mogelijk, dat beide zienswijzen in sommige opzichten samen
vallen of in elkaars verlengde komen te liggen, maar voor een juist inzicht 
in het probleem van de hand Gods moeten we hier scherp blijven onder
scheiden. Wat de eerste van de beide zienswijzen betreft sluit GROEN 
zich aan bij de traditioneel calvinistische (of liever: christelijke) opvatting, 
hoewel hij in tegenstelling tot velen van zijn voorlopers en tijdgenoten 
voorzichtig te werk ging in het aanwijzen van Gods "bovennatuurlijk" 
ingrijpen in de geschiedenis. Maar wat de tweede zienswijze betreft, is 
GROEN gekomen op de lijn van het irrationalistisch historisme van zijn tijd. 

Ook voor onzen strijd tegen den modernen tijdgeest blijft een scherp 
onderscheid van beide visies nodig. Het historisme van den jongsten tijd 
is nog wel overwegend irrationalistisch, maar het heeft aan de leiding 
Gods in de geschiedenis een geheel andere betekenis gegeven. Nu is 
het . niet meer het spontaan in de geschiedenis gegroeide, dat een 
religieuze wijding krijgt, maar de concrete historische daad wordt 
verheven tot een sein van Godswege, waarnaar de historievormer zich 
heeft te richten. Daarnaast treft men de traditioneel christelijke opvatting 
aan, zij het in gewijzigden vorm en gewoonlijk niet als bij GROEN met 
de vorige zienswijze tot één vermengd. Er zijn juist in de laatste jaren 
een aantal werken verschenen, waaronder van vQoraanstaande historici 
- geen wijsgeren van professie, maar vak-historici I -, die in aansluiting 
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aan de christelijke traditie weer 'allen nadruk leggen op de kenbaarheid 
van het handelen Göds in en aan de geschiedenis. Zo heeft GROEN'S visie 

. opeens en· opnieuw actualiteit gekregen. 
Hoewel we den auteur van deze dissertatie erkentelijk zijn voor wat 

hij ons in zijn proef-stuk heeft gegeven, zo zouden we toch niet willen, 
dat het wetenschappelijk onderzoek omtrent GROEN'S theorieën vóór 1834 
hiermee werd gesloten. Er blijven ten aanzien van deze periode nog 
moeilijkheden die om een oplossing vragen. 

M. C. SMIT 
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Dr G. J. LAMAN, Groen van Prinsterer als volksvertegen- ( 

woordiger (1862-1865). Wever, Franeker, [1949], 1: 
191 blzz; Prijs f 3.90. 

Anders dan bij den tegenwoordigen leider onzer richting vormde het 
lidmaatschap der Tweede Kamer voor zijn voorgangers slechts bij tussen
pozen een deel hunner politieke carrière. Dr COLIJN had er zitting in van 
1909 tot 1911, van 1922 tot 1923 en van 1929 tot 1933. Bij hem waren 
de tussenliggende perioden gevuld met ministerschappen, gedurende 
welke hij, na 1920, niet als voorzitter van het Centraal Comité en dus 
formeel niet als leider der partij optrad, alsmede van 1914 tot 1920 en van 
1926· tot 1929 met het lidmaatschap der Eerste Kamer. Dr KUYPER, 
sinds' ongeveer 1870 op een vooraanstaande plaats in de politiek, sinds 
1876 jure suo en van 1879 tot 1905 en van 1807 tot 1920 als voorzitter 
van het c.c. niet alleen in materiëlen, maar ook in formelen zin leider 
der partij, bracht van al die jaren slechts de jaren 187~1877, 
189~1900 en 1908-1912 in de Tweede Kamer door; van 1901 tot 
1905 was hij minister en van 1913 tot 1920 lid van de Eerste Kamer. 
En Mr G. GROEN VAN PRINSTERER, wiens publieke antirevolutionaire 
activiteit een periode van 1830 tot 1876 omspant, was van die 46 jaren 
er niet meer dan 11 lid van de Tweede Kamer, te weten in 1840 (alleen 
van de zgn. Dubbele Kamer, voor de Grondwetsherziening van dat jaar), 
van 1849 tot 1857, van 1862 tot 1865, en enigen tijd in 1866. 

De voorlaatste van die perioden behandelt Dr LAMAN in dit boek, dat 
hem tot proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de lette
ren en wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit strekte. 

Terstond na de aanneming van de wet op het lager onderwijs van 1857 
had GROEN VAN PRINSTERER zijn lidmaatschap der Tweede Kamer neer
gelegd, aangezien ter gelegenheid van de behandeling en aanneming van 
deze wet, alsmedè in het opkomen der zogenaamde ethisch-irenische rich-

. ting en haar miskenning van GROEN'S bedoelingen, naar zijn inzicht, was 
gebleken, dat de voor enig vruchtbaar parlementair optreden van anti
revolutionaire, christelijk-historische volksvertegenwoordigers onmisbare 
eensgezindheid onder hen, die den meesten invloed hadden op christelijk 
terrein, niet langer aanwezig was. Slechts dan zou er weer uitzicht op 
slagen zijn, wanneer de christenvrienden zich opnieuw aaneen sloten 
(blz. 13). 

Hoewel deze voorwaarde niet was vervuld, liet GROEN zich in 1862 
toch vinden voor een nieuwe candidatuur. Onder het tweede ministerie-
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THORBECKE keerde hij voor het district Arnhem in de Tweede Kamer 
terug. Hoe was dit mogelijk, ondanks dat de zo even bedoelde voorwaarde 
niet was vervuld ? Dr LAMAN poogt uit de geschriften en gedragingen van 
GROEN aan te tonen: omdat hij, gevoelende te leven en te strijden in een 
tijd van geestelijke wereldcrisis, waarin de idealen van een christelijken 
staat en nationaliteit reeds schipbreuk hadden geleden, noodgedwongen 
zijn tot nog toe betreffende den staat ingenomen standpunt had herzien, 
den godsdienstlozen staat en de gedifferentiëerde natie had aanvaard, maar 
nu dan ook den strijd er voor aanbond, den christen daarin een waarlijk 
individuele vrijheid te verzekeren (blz. 17). In de volgende paragraaf "De 
volte face van 1862" (blzz. 18--33) wordt dit door den schr. uitgewerkt. 
Om een christelijke overheidsschool wilde GROEN nu niet langer vragen, 
bij de scheiding van Kerk en staat legde hij zich neer. 

GROEN'S positie in de Tweede Kamer was verre van aangenaam. De 
meerderheid had geen lust in principiële debatten. Van THORBECKE 
had GROEN, nu hij immers niet langer opkwam voor een christelijke 
overheidsschool, wel verwachtingen. Ten onrechte, moest hij echter er
varen: THORBECKE'S algemene, ondogmatische, statische "christendom 
boven geloofsverdeeldheid", dat op stille wijze iedere handeling, iedere 
instelling in de samenleving, en dus ook de overheidsschool had doortrok
ken, was dezen heilige ernst. GROEN daarentegen kon zulk een "christen
dom" niet als christendom erkennen, omdat het de kernvraagstukken van 
zonde en verlossing en die van de souvereiniteit Gods ontkende. De 
schets, welke schr. ):lier geeft van de tegenstelling tussen beide staatslieden, 
is zeer fraai (blzz. 50-54). 

Knap is de wijze, waarop de schr. door achtereenvolgens GROEN te 
confronteren met THORBECKE, met de roomsen, met de conservatieven, 
het licht laat vallen op de onderscheidene aangelegenheden, waarvoor 
GROEN in die jaren in het strijdperk trad. 

Een zekere toenadering, niet tot het Rooms-katholicisme, tot de R.K. 
kerk, maar wel tot de individuele Rooms-katholieken, ook in de Kamer, 
is in deze periode bij GROEN te onderkennen, al was de aangelegenheid 
van het gezantschap bij den Paus netelig genoeg. Schr. betoogt, hoe zowel 
in GRoEN'sopvatting in deze aangelegenheid als in zijn bereidheid tot 
enige toenadering tot Kamerleden als VAN NISPEN VAN SEVENAER zijfl 
nieuwe standpunt inzake den godsdienstlozen staat een rol speelde. 

Eindelijk gelukte het GROEN een onderwijs-debat uit te lokken en daarin 
de conservatieven aan het spreken te krijgen. Met hen was het een merk
waardig geval, Echt conservatisme achtte GROEN, evenals echte progressi
viteit, alleen mogelijk, wanneer het verbonden was met het Evangelie. 
Maar het Nederlandse conservatisme was deels contra-revolutionnair, 
deels revolutionnair maar bevreesd voor de konsekwenties. Daarom waren. 
beide ondeugdelijk. Evenwel was van een vast gesloten conservatieve 

. partij op een bepaald program geen sprake, trad de individualiteit onder 
hen op den voorgrond en meende GROEN bij sommigen hunner een zekere 
kentering ten goede op te merken (blz. 72). In het uitgelokte onderwiJs
bebat bleven de conservatieve woordvoerders echter weer in halfslachtig
heden steken. Door een motie in te dienen, luidende: "De Kamer, van 
oordeel dat, in artikel 23 der wet op het lager onderwijs, het woord 
christelijke in de meest volkomen onzijdigheid, grondwettig kenmerk en 
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hoofdbegin~el van de algemeene staatsschool, geene verandering gebragt ~ 
heeft, gaat over tot de orde van den dag", meende GROEN de Kamer tot 1 
partij-kiezen te kunnen dwingen. Hij moest echter ervaren en erkennen, C 
dat zijn opzet mislukt was: zowel conservatieven als liberalen brand- c 
merkten de motie als een aan de Kamer niet geoorloofde wetsuitlegging.. '\ 
Zonder zich over den inhoud uit te spreken zou men haar dus verworpen c 
hebben. Bij zulk een dubbelzinnig "neen" had GROEN geen enkel belang, Ji 
weshalve hij de motie introk. 

Zowel het beroep op THORBECKE als dat op zijn medeleden in de Kamer ~ 
had gefaald. Bleef nog de mogelijkheid bij de verkiezingen van 1864 (om ~ 
de twee jaar trad toen de 'helft der Tweede Kamerleden af) een beroep ( 
op het volk te doen. Door het census-kiesrecht kon dit in zijn dagen t 
slechts een beroep op de kiezers zijn. Voor GROEN, die een groten aanhang 
claimde onder het volk achter de kiezers, waarmede hij nochtans door de t 
structuur van zijn persoonlijkheid en het milieu, waarin hij zich bewoog, ~ 
weinig rechtstreeks contact had, uiteràard een handicap. 1 

Nu GROEN in de Kamer geen gehoor had gevonden voor zijn pogingen, ~ 
het onrecht op onderwijsgebied weggenomen te krijgen, wekte hij bij de. ~ 
Kamerverkiezingen van 1864 zijn geestverwanten onder de kiezers er toe ~ 
op, aan niemand hun stem te geven, of hij moest bereid zijn, uit overtuiging t, 

het christelijk-nationaal schoolonderwijs te beschermen. Daartoe stelde hij (J 

drie eisen: schrapping van het woord "christelijk" (in "christelijke en ~ 
maatschappelijke deugden", waartoe de openbare school heette op te lei- 1 
den) in art. 23 der wet op het lager onderwijs; wettelijke onverenigbaar- IJ 

verklaring van kerkelijke bedieningen met het ambt van openbaar onder- 2 

wijzer; invoering van de verplichting tot heffing van schoolgeld voor de 2: 
openbare school (blzz. 87-89). 

Het liefst zag GROEN in zoveel mogelijk districten eigen candidaten ge- , 
steld. Niet alleen werden de kiezers daardoor in staat gesteld, een getui- t 
genis te geven, maar bovendien zou, indien de sterkte der antirevolutio-, 2: 
naire kiezers, ook waar de eigen candidaat bij eerste stemming uitviel, een· t 
aantal herstemmingen zou veroorzaken, daardoor blijken, dat de a.r. I 
richting toch enigermate moest worden ontzien (blz. 89). ( 

Tegen steun aan sommige conservatieve candidaten, wier gezindheid op 1 
onderwijsgebied onverdacht was, maakte GROEN geen bezwaar, maar over 
het geheel genomen zag hij in de conservatieve groepering niet meer dan ( 
het "inconsequente gedeelte van de vrijzinnige richting". In de Kamer I. 

hadden de conservatieven hem in de afgelopen jaren. nimmer steun ge- t 
boden (blzz. 90--93). Van een bondgenootschap met hen was-geen enkel 11 
heil te verwachten: " ... ook nu, indien wij iets vermogen, zijn wij enkel Il 
door isolement sterk. Omdat deze eigene stelling, ... dit vasthouden aan 
de eigenaardigheid van het Christelijk-historisch beginsel" ons verbindt c 
"met een niet onbeduidend gedeelte der Natie". Opneming en inlijving bij ~ 
de conservatieven zou van de a.r. richting daarentegen niets anders maken ... 
dan "een fractie van eene fractie der vrijzinnige partij" (blz. 94)- l 

GROEN'S aandringen op het innemen van een zelfstandige positie maakte 1 
de conservatieven ongerust. In hun invloedrijke orgaan Het Dagblad van 
Zuid-H olland en } s;Gravenhage verscheen een verkiezingsartikel, waarin } 
we~d erkend, dat het bij de opvoeding onmisbare godsdienstige element in a 
de openbare school niet was bewaard gebleven, dat daar slechts aanwezig ~. 
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was een christendom boven geloofsverdeeldheid, dat slechts ongeloof kon 
kweken. Toch bracht dit GROEN er nog niet toe zijn advies, eigen a.r. can
didaten te stellen, terug te nemen. Slechts bij de herstemmingen ware met 
dit nieuwe geluid uit het conservatieve kamp te rekenen. Wilden de a.r. 
vrienden zover niet gaan, dan dienden zij toch in ~lk geval van eIken 
candidaat, dien zij zouden stemmen, instemming met GROEN'S bovenver
melde program te verlangen (blzz. 98-101). 

Toen verscheen een open brief van baron VAN ZUYLEN VAN NYEVELT, 
waarin sympathie voor den strijd van het bijzonder onderwijs werd uit
gesproken, maar GROEN liet zich er niet voor vinden, daarop tegenover 
dezen, altijd een fel tegenstander in de onderwijskwestie, van verder plei
ten voor diens a.r· tegencandidaat EssER af te zien (blz. 101/2). 

Het Dagblad vroeg steun voor de candidatuur te Gouda van het af
tredende conservatieve lid DE BRAUW, onder mededeling van een omschrij
ving van diens standpunt, waaruit kon worden opgemaakt, dat deze althans 
het tweede en derde punt van! GROEN'S program onderschreef. Nog bleef 
deze echter aan den eigen a.r. candidaat te Gouda de voorkeur geven. In 
Gouda zelf zagen de broeders in die candidatuur echter weinig heil. Zij 
vreesden, dat slechts hun zwakte openbaar zou worden. Bovendien legde 
een hunner een uittreksel uit een brief van DE BRAUW over, waarin deze 
o. m. verklaarde, indien het waar was dat het woord christelijk in de wet 
gebezigd wèrd als een vlag, waarmede men op de openbare school iets 
belooft wat niet gegeven kan worden, het liever te zien vervallen. Het 
mocht niet dienen om een schijn van christelijk onderwijs in positieven 
zin te beloven. Bovendien diende hij zich aan als voorstander van bij
zonder christelijk-nationaal onderwijs. 

In dèze verklaring kon, al was zij zeer voorzichtig gesteld, een aan
vaarding ook van GROEN'S eerste programpunt worden gelezen. Daarom 
meende deze nu, den Goudsen kiezers te kunnen adviseren, dat zij, als 
ze de niet boven allen twijfel verheven echtneid van den brief meenden 
te mogen aannemen, als ze den waarborg, dat DE BRAUW GROEN'S gehele 
program onderschreef, voldoende achten en als ze aan den eigen a.r. can
didaat niet waren gebonden, den heer DE BRAUW konden stemmen (blzz. 
101~107). 

De verkiezingen in den lande liepen niet ongunstig af. Drie a.r. candi
daten kwamen in herstemming. En in elk geval was gebleken, dat de a.r. 
richting er was' en wat zij was: een afzonderlijke richting gekant zowel 
tegen het radicalisme als tegen het vrijzinnige conservatisme, welke van 
haar eigen standpunt aan radicalen en conservatieven, wanneer zij het 
goede willen, gaarne de hand reikt (blz. 1(8). 

De aan het licht gekomen verrassende sterkte dera.r. richting zou het 
onmogelijk maken, dàt Regering en Kamer de onderwijskwestie nog ver
der negeerden. Zelfs zag GROEN met profetischen blik, dat evangelische 
volksopvoeding nog eens de kabinetskwestie zou worden, een volksbe
hoefte, zonder wier bevrediging geen kabinet zich kan staande houden of 
kan worden gevormd (blz. 110). 

Toen hij dat schreef, wa~ hem juist bekend geworden, dat zijn collega
historicus, de vermaarde liberale hoogleraar Dr ROBERT FRUIN hem had 
aangevallen over zijn stellen van den eis van instemming met zijn program 
- zoals dat met name in het geval DE BRAUW zo scherp was geschied ~ 



,-r 

266 

aan candidaten, die aanspraak wilden maken op de stemmen der a.r. 
kiezers. Het is de befaamde strijd over den zedelijken band tussen kiezers 
en gekozenen 1). Aan die polemiek met FRUIN wijdt de schrijver zijn derde 
hoofdstuk. 

In geding was het toenmalige art. 82 (thans 89) der Grondwet, (iuiden
de: De leden - t. w. der Tweede Kamer - stemmen, elk volgens eed 
en geweten, zonder last van of ruggespraak met hen, die benoemen. De. 
tussenzin verviel in 1887. Historisch is dit artikel een terugslag op den 
stand van zaken tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, 
toen de ter vergadering van de Staten-Generaal afgevaardigden juist wel 
een last van de hen afvaárdigende Staten-Provinciaal ontvingen en ook 
tijdens hun zitting voortdurend ruggespraak hielden met hun opdracht
gevers.) FRUIN stelde zich op het standpunt, dat een candidaat wel mocht 
worden afgevraagd, wat hij van enig vraagstuk van den dag dacht, maar 
dat zijn antwoord hem verplichtte tot niets hoegenaamd (blz. 114). Hij 
lette allereerst op personen en karakters 2). 

1) Zie ook A.R.S. XVIII. blzz. 54-59. 
2) Hij huldigde wat K u y per later afkeurend noemde het stelsel der "vertrouwens

mannen", dat zo scherp' werd geformuleerd door Th 0 rb e c k e in zijn vermaarde 
Narede - geschreven te Ilmenau (I), Augustus 1869 - (Parlementaire redevoeringen, 
dl VI, Deventer, 1870, blz. XII/XIII): "Vrij gekozen Volksvertegenwoordiging, zelf-, 
standig, naar eigen inzigt en oordeel besluitende, zonder eenigen band met de kiezers ... " 
Zo ook reeds in zijn Aanteekening op de Grondwet2 , dl I, A'dam, 1841, blz. 236: "Het 
advijs van de leden der Vertegenwoordiging moet eenig en alleen door hunne eigen, 
individuele overtuiging zijn bepaald." 

Op 29 Maart en 1 April 1897 schreef De Nederlander zeer kritisch over "Partij
eenheid" (in de officiële A.R. partij). Zie ook een ingezonden stuk in het no van 29 
Maart, alsmede beschouwingen over het a.r. program van actie voor de verkiezingen 
van 1897 in de nos van 5 en 15 April, een reactie op een ingezonden stuk in De 
Standaard, in het no van 28 April. Tenslotte beschouwingen in de nos van 12 en 14 
Juni. ' 

In 1899 werd de alleenspraak een tweegesprek. In De Standaard schreef Dr K u y per 
op 27 en 30 Januari en 1 Februari over het Amerikaanse boss-stelsel en de waarschuwing, 
welke dit voor ons inhield. Op 13, 16, 20 en 27 Februari reageerde L 0 h man in 
De Nederlander met een serie "Een dreigend gevaar". Belangwekkend zijn in het 
tweede artikel de mededelingen omtrent het standpunt, dat de A.R. Tweede Kamer
club onder El 0 u t van S 0 et e r wou d e op 1 September 1879 bepaalde jegens het 
C.C. en het in dat jaar aangenomen program van beginselen, alsmede die uit de regle
menten der A.R. Kamerclub van 1880 en 1883. 

In De Standaard van 21 Februari 1899 reageerde Dr K u y per' op de eerste twee 
artikelen van L 0 h man. Hier vindt men afgedrukt de verkiezings-circulaire van het 
C.C. van 20 Maart 1897 aangaande het program van actie, op welke circulaire De 
Nederlander in 1897 gunstig had gereageerd. In een driestar getiteld "Drieërlei stand
punt" in De Standaard van 9 Maart 1899 stelt K u-y per vervolgens de stelsels van 
het mandat impératif, van de "Vertrauensmänner" en van den zedelijken band tussen 
kiezers en gekozenen, naast en tegenover elkander. 

De Nederlander stelde echter in haar no van 2 Maart 1899, dat er vierderlei ver
houding tussen kiezers en gekozenen denkbaar is: een gezagsband, een vriendschaps
band, een huwelijksband en een dienstband. De eerste liep parallel met K u y per 's 
Vertrauensmänner, de laatste was het mandat impératif; de "huwelijksband" werd 
voor de juiste verhouding tussen kiezers en gekozenen ook nog te strak geacht. Zie 
verder ook de nos van 2, 14, 15 en 17 Maart, waar o. a. wordt gehandeld over de vraag 
of een Kamerlid, die na de stembus vlak andersom gaat denken, zijn mandaat behoort 
neer te leggen. 

De verschillen bleken tenslotte niet groot. Het bezwaar van De Nederlander ging 
in feite meer tegen de aan K u y p e r's partij verweten poging tot binding der Kainer
leden aan partij-besluiten, dan tegen de gedachte van den zedelijken band. Dat blijkt 
ook uit L 0 h man 's conclusie bij zijn vermelding van het debat in Onze Constitutie 
(2e dr., blzz. 396--399; 4e dr., blzz. 400--404). De daar aangegeven volgorde van 
het debat is niet de juiste, terwijl ook de datum, van de circulaire van het C. C. on
juist wordt vermeld. L 0 h man citeert hieruit de volgende passage, waarmede hij in
stemt: "Van zelf sluit dit niet uit, dat rijping van overtuiging, als vrucht van nader 
onderzoek en van parlementair overleg, later tot afwijking noodzake ; eisch is alleen, 
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Voor GROEN daarentegen was de volksvertegenwoordiger een drager 
van beginselen. Tussen dezen en zijn kiezers moest bestaan homogeneiteit 
in levensbeschouwing, welker kracht lag in de electriciteit der geloofsge
meenschap. Zulk een geestelijk contact is geen blindelings volgen. Volgens 
GROEN vereiste het een onbewimpelde verklaring jegens de kiezers door 

volksvertegenwoordigers aangaande hun inzichten en hij oordeelde die 
geheel overeenkomstig den geest van een constitutioneel gouvernement 
(blz. 114). Het vragen van "een rondborstige verklaring van beginselen in 
verband met de vraagstukken die aan de orde van den dag zijn" was z. i. 
"alleszins geoorloofd". Wel erkende hij ten volle het recht van een volks
vertegenwoordiger in volkomen vrijheid zijn beginselen te wijzigen, maar 
dit mocht geen voorwendsel worden om zich te onttrekken "aan cordate 
en loyale gedachtenwisseling" (blz. 115). En veranderde hij later van in
zicht, dan behoorde hij de motieven dier verandering mede te delen (blz. 
118). Belofte, afspraak, beding, achtte ook GROEN ongeoorloofd; verklaring 
echter ten volle geoorloofd (blz. 119). 

De controverse was dan ook in den grond deze, dat wat GROEN geoor
loofde "verklaring" achtte - het adhesie betuigen aan zijn in het vorige 
hoofdstuk behandelde shibboleth - door FRUIN werd geduid als ongeoor
loofde "belofte" in ruil voor stemmen, dus in strijd met de politieke mora
liteit, welke art. 82 beoogde te beschermen. Zo bleek FRUIN ook in het 
algemeen veel huiveriger te staan tegenover verkiezingsprograms dan 
GROEN, die ze niet als "voorschrift", maar wel als "voorafgaand sc4rift" 
èn geoorloofd èn wenselijk achtte (blzz. 119-122). De schrijver kiest hier 
duidelijk partij tegen FRUIN, wiens beperkte opvatting zou hebben geleid 
tot "ontworteling van de volksvertegenwoordiging" en voor GROEN, die 
"met ... cordaatheid de weg (is) ingeslagen, die aan de zo belangrijke ver
houding de nodige speelruimte zou geven". 

Na zo den achtergrond van FRUIN'sbeschuldiging aan het adres van 
GROEN en van diens afwijzing daarvan te hebben aangegeven, analyseert 
de schrijver vervolgens den inhoud van de beschuldiging, van het door 
FRUIN ter staving ervan aangevoerde bewijsmateriaal, en van GROEN'S 
verweer daartegen, alsmede van den loop van het geding, met de zich 
daarin nog voorgedaan hebbende incidenten, te weten de deelneming van 
Prof. VISSERING aan de discussie en het gebruik, dat de liberale pers van 
FRUIN'S aanval maakte. 

Het gehele hoofdstuk is niet sterk van compositie. Het wil mij voor
komen, dat de schrijver er beter aan gedaan zou hebben, eerst een volledig 
overzicht van de polemiek, inclusief de inmenging van Prof. VISSERING 
(en den door Prof. VAN BEMMELEN aan GROEN geboden steun) en de 
reactie der liberale pers, te geven. Daarna had dan eerst de schets van den 
achtergrond van het geschil kunnen volgen en vervolgens de analyse van 
aanval en verweer, waarbij de schrijver dan telkens - zonder te vervallen 
in de herhalingen, waarop de lezer nu stuit - naar bedoeld overzicht had 

dat op het oogenblik, dat de stembus spreken zal, candidaat en kiezers als voor Gods 
oog verklaren, in hoofdzaak hetzelfde te bedoelen." L 0 h man concludeert: "N eder
lallder en Standaard schijnen dus op dit punt tot dezelfde slotsom te zijn gekomen." 

Zie nog Dr K u y per 's Ons Program (grote editie) §§ 88-91, met een zeer belang
wekkende bijlage over "Ruggespraak" (Standaard-artikelen uit 1873) (in de vijfde, 
volkseditie - zonder bijlagen -: §§ 89-92), zijn Antirevolutionaire Staatkunde, dl II, 
I 22, Col ij n, Saevis, b.oofdstuk VII, § 1. 

,. 
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kunnen verwijzen. Nu wordt de gang der polemiek den lezer, die dezen 
niet reeds kent, naar mij dunkt, niet voldoende duidelijk: hij krijgt telkens· 
brokstukken. 

Schrijver's conclusie uit den gevoerden pennestrijd kan, dunkt mij, als 
volgt worden samengevat : 1. Het staatsrechtelijk verschil van mening 
leidde tot een zedelijke veroordeling door FRUIN van GROEN's optreden. 
FRUIN zag echter het staatsrecht te statisch, daardoor was de grondslag 
van zijn betoog niet deugdelijk 2. Intussen waren er in de wijze van 
GROEN's optreden zwakke steeën, waardoor FRUIN's kritiek zeker niet 
geheel ongegrond was. (Hier betreft het m.i. niet het door GROEN gestelde 
shibboleth, maar de wijze, waarop hij dit ten aanzien van DE BRAuw had 
gehanteerd.) 3. Prof. VAN BEMMELEN had geen ongelijk, toen hij stelde, 
·dat men beter uitvoerig had kunnen spreken over op berekening berustende 
politieke alliantiën en over het vragen van verklaringen aan personen, 
welke men niet geheel vertrouwt; dan was de strijd op politiek, en niet 
op ethisch terrein gevoerd. (Ook hier ging het dus om GROEN's houding 
jegens de conservatieven, m.n. jegens DE BRAUW.) 

Naar ik meen, kan met deze oordeelvellingen worden ingestemd. Mijn 
eigen, in den voorzomer van 1947 vervaardigde aantekeningen van dit ver
maarde debat nog eens doorziende vind ik daar de volgende conclusie: 
"T.a.v. het geval De Brauw heeft Fruin niet geheel ongelijk Groen aar
zelde hier zelf trouwens kennelijk ook Wellicht was ook de gevorderde 
verklaring inderdaad te gedetailleerd, hoewel in de situatie begrijpelijk en 
noodzakelijk Intusschen wijst Fruin zelf op de latere afzwakking. 

Maar al deze punten raken de hoofdzaak niet, nl. of men een verklaring 
mag vragen. Groen betoogde uitdrukkelijk de vrijheid van den gekozene 
bij waarlijk veranderde overtuiging af te wijken van zijn adhesie aan 
het program. En zijn definitie van program was ook duidelijk genoeg." 

Wat de opvatting van art. 82 betreft : de historische oorsprong, boven 
vermeld, staat en stond vast. Die verbood GROEN's handelwijze zeker niet. 
Omstreeks 1848 en daarna had de Thorbeckiaans-Fruinse uitleg van het 
artikel de overhand, maar die was niet bindend. Bovendien laten staats
rechtelijke voorschriften niet zelden een zekere speelruimte, wat met het 
oog op de ontwikkeling van het politieke leven niet ongewenst is en waar
van een gepast ( !) gebruik mag worden gemaakt. 

In een slot-hoofdstuk behandelt de schrijver GROEN's laatste parlemen
taire jaar in deze periode, Slechts kort nam deze aan het Kamer-werk 
deel. Daarna werd hem dit door langdurige ziekte belet. Wel gaf hij ge
durende die periode, welke hem aan huis bond, zijn commentaar op het
geen in de Kamer geschiedde in een vervolgreeks blaadjes Aan de kiezers. 
Na zijn herstel legde GROEN in April 1865 zijn mandaat neer, hoewel dit 
anders eerst aan het einde van het daarop-volgende zittingsjaar zou zijn 
geëindigd. 

FRUIN's aanval was naar GROEN's oordeel afgeslagen. Door zijn opzet 
had deze hem genoopt terstond te antwoorden, inplaats van de zaak op 
het parlementaire vlak, bij het onderzoek der geloofsbrieven bij den aan
vang der zitting uit te vechten (blz. 148). GRoEN poogde dit alsnog te 
bereiken, maar slaagde er niet in, enig liberaal zover te krijgen, dat deze 
hem of enig conservatief lid in staat van beschuldiging stelde of hun toe
lating tot de Kamer betwistte (blz. 158). 
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Wel bleken de liberalen bij het debat over het Adres van Antwoord op 
de Troonrede bereid tot een brede politieke discussie, waarbij GROEN de 
gelegenheid kreeg, de onderwijskwestie aan de orde te stellen. Voldoening 
aan zijn bovenvermelden drievoudigen eis was hem nu niet voldoende 
meer. "De ellendige zinsnede", het derde lid van art. 194 der Grondwet: 
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar onder
wijs gegeven, was de bron van al het kwaad; daarom moest art. 194 wor
den gewijzigd: de woorden "van overheidswege" moesten er uit. De 
feitelijke oplegging der openbare school moest ophouden en er moest een 
waarlijk vrije keuze komen (blzz. 159-161). 

De meeste conservatieven deden er het zwijgen toe, wat, na hun publieke 
ommezwaai bij de stembus, niet onverdacht was (blz. 164). Een uitzonde
ring vormde baron VAN ZuYLEN VAN NYEVELT, die thans openlijk instem
ming met GRoEN's stembus-program betuigde, al kon hij diens nieuwen 
eis tot wijziging van art. 194 G. 'N. voorshands niet ondersteunen 
(blzz. 162-163). 

Een belangrijke paragraaf in dit laatste hoofdstuk is de thans volgende, 
door den schrijver "Het optrekken der nevelen". getiteld. 

Bij de algemene beschouwingen over de begroting was, in GROEN's 
afwezigheid, opnieuw een groot debat ontbrand, ontketend door baron 
VAN ZuYLEN VAN NYEVELT. GROEN analyseerde het in zijn nieuwe reeks 
Aan de kiezers. Naar zijn oordeel kon het debat in één woord worden 
samengevat: kabinetskwestie. Maar aan de vorming van een nieuw ka
binet moest "eene naauwkeurige waardeering van de bestaande rigtingen" 
vooraf gaan (blz. 167). Maar het debat had duidelijk uitgewezen, dat er 
geen wezenlijk onderscheid tussen liberaal en conservatief bestond, dat er 
slechts Thorbeckianen en anti-Thorbeckianen waren, dat "de conservatieve 
partij is het liberalisme in anti-Thorbeckiaansen vorm". De wortel nu van 
het liberalisme was de volkssouvereiniteit. Was er nu in richting en uit
komst "van het staatsregtdijk wandelpad" tussen liberaal en conservatief 
geen wezenlijk verschil, dan werd het duidelijk, dat er in de Nederlandse 
politiek geen drie, maar slechts twee richtingen waren. Geen andere keus 
dan die tussen volkssouvereiniteit en souvereiniteit Gods. De eerste voor 
den vrijzinnige "het groote beginsel der negentiende eeuw, de steunpilaar 
van alle moderne staatsinstellingen, de alfa en de omega van de poli
tieke belijdenis van den tegenwoordigen tijd", voor den antirevolutio
nair daarentegen "het kort begrip van ongeloof en revolutie" (blzz. 
168-170). 

Niet alleen bij de behandeling van het Adres van Antwoord, ook bij die 
van de begroting werd over de onderwijskwestie gehandeld, tijdens 
GROEN's afwezigheid. VAN ZuYLEN had daarbij tegenover THORBECKE ge
staan. De laatste wilde geen godsdienstloze openbare school, neutraal in 
het stuk van godsdienst. Des te bevreesder werd de eerste voor den 
invloed der moderne richting in die school, hetgeen voor hem een reden 
te meer was, om er op aan te dringen, dat de bijzondere school zich on
belemmerd moest kunnen ontplooien. Hij oordeelde dat ook in overeen
stemming met de wet van 1857, die z. i. als verzoenend was bedoeld, 
maar door de gemeentebesturen in strijd met die bedoeling werd toegepast. 
Daarom begeerde VAN ZUYLEN voorlichting aan en aandrang op de ge
meentebesturen, zodat zij overtuigd werden te handelen in strijd met geest 
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en geschiedenis der wet en met de bedoeling van den wetgever (blzz. 
171-173). 

Met de lofspraak op de wet van 1857 stemde GROEN uiteraard niet in. 
En VAN ZUYLEN'S verzoek was hem natuurlijk te mager. Beter waren dan 
de suggesties van DE BRAuw en MIJER, dat de wet van 1857 zo gewijzigd 
zou worden, dat subsidie aan het bijzonder onderwijs mogelijk werd. Dan 
werd de keus tenminste vrij. Maar er was geen sprake van, dat zulk een 
voorstel enige kans zou hebben. Dat was ook de reden, dat GROEN reeds in 
1857 en 1862 had voorspeld, dat het op den duur nodig zou blijken, den 
aanval rechtstreeks op art. 194 der Grondwet te openen. Den godsdienst
lozen staat had hij moeten aanvaarden. Maar dan moest ook elk gods
dienstig element uit de openbare school worden geweerd· Maar juist 
daarom behoorde deze niet voor het gehele land dwingend te worden 'vcoy

geschreven: ze was nu immers voor christen-ouders niet bruikbaar meer 
(blz. 175). 

De schrijver billijkt hier de motieven, welke GROEN bewogen tot de 
verlegging van zijn front naar art. 194: dat was nodig om de zaak in 
beweging te houden. Maar hij wijst ook op het gevaar van zulke snelle 
wijzigingen in taktiek: de conservatieven werden schicht~g, maar ook 
eigen volgelingen begrepen het niet (blz. 176). 

Het eerste was overigens niet zo erg. Voor de conservatieven was de 
onderwijskwestie voornamelijk een middel om THORBECKE ten val te 
brengen. En mochten zij al verontrust zijn over het veldwinnend moder
nisme, er bleef evengoed een brede kloof tussen hen en GROEN: "Zij 
waren - aldus Dr LAMAN - godsdienstig, maar niet orthodox; zij waren 
staatslieden. Het ging hun meer om de macht dan om beginselen." 
(blz. 176) 

GROEN bereikte zo niet wat hij wilde. Ook de houding van eigen geest
verwanten deed hem zien, dat het voeren van den strijd over art. 194 nog 
slechts in het stadium der voorbereiding was. Men moest verder al blij 
zijn, dat de Kamer over het onderwijs aan het spreken was gebracht, 
dat sommige conservatieven er hadden gesproken zoals ze hadden gedaan, 
en dat de herhaalde discussie op den duur een ieder wel zou gaan doen 
inzien, op hoe zwakke gronden de overmachtige meerderheid de minder
heid afwees (blz. 177). 

Toen hij hersteld was en zijn heengaan dus niet meer aan ziekte kon 
worden toegeschreven, nam GROEN ontslag als Kamerlid, daarmede be
doelende een demonstratie, dat, waar de strijd over art. 194 in de Kamer 
nog niet mogelijk was, daar blijven voor hem niet langer zin had. 

In zijn plaats werd de antirevolutionair graaf VAN ZUYLEN VAN NYE
VELT gekozen (de man, die enkele jaren later in de onderwijskwestie zo 
teleurstelde) . 

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk trekt de schrijver zijn ... v ...... " ... " .... " .... 

Was GROEN in 1862 begonnen met het voornemen den teg·en!.taIlder,1 
door zich, naar hij meende, in diens vlak te stellen, langs den weg 
verzoeningsgezinde politiek te bewegen tot wat rechtvaardig was, 
poging had hij moeten opgeven. Toen de Kamer ook nu doof 
GROEN tot het volk. Hij riep nu op tot schoolwet-agitatie en zei er uU.U ..... JA 

bij, dat dit niet minder dan religiestrijd betekende. "Want schoolwet-agi
tatie strekt om de ontnomen vrijheid van godsdienst te verkrijgen, om 
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tegen de staats religie der ongeloofseenheid te worden beschermd." De 
onderwijskwestie was slechts een onderdeel in den groten strijd van de 
botsing der geesten (blzz. 179-180). 

"In een tijd dat het politieke leven beheerst werd door materiële be
langen, persoonlijke animositeit en coteriegeest, stelde hij (GROEN) be
ginsel tegenover beginsel." Zwaar was die strijd, maar GROEN was hij 
heerlijk: "Wat zou er voor den christen heerlijker kunnen zijn, dan iets 
te mogen gevoelen van het "de ijver Uws huizes heeft mij verteerd I" 

Hij werd niet gemakkelijk gehoord. "Wanneer GROEN in redevoering, 
krant of geschrift zijn landgenoten bezwoer, dat "het liberalisme met het 
radicalisme in onafscheidelijk verband" stond en dat de wortel lag "in de 
stelselmatige verloochening Gods", zoals zij tijdens de Franse revolutie 
gepredikt was, dan vroegen zijn tijdgenoten zich verbaasd en geërgerd af, 
waar hij het toch over had." &rst na 1860 kwam de erkenning der radi
calisering (blz. 183). 

De schrijver meent, dat GROEN vooral eens geestes was met de zestiende 
en met de edeler aspiraties der achttiende eeuw. Zo vertegenwoordigde 
hij voor zijn tegenstanders een periode, die voorbij was. Maar daarnaast 
zag hij, waarheen de geestelijke besmetting met een anti-christelijken 
geest, welke in zijn dagen plaats vond, moest leiden: naar "socialisme", 
"communisme" en algehele godloochening. Zo schreef hij vele bladzijden 
met een profetischen klank, <;lie de liberale tijdgenoot evenmin begreep. 

Hoezeer onbegrepen, GROEN was geen défaitist. Hij vertrouwde, dat er 
vrucht zou zijn op gelovigen arbeid. Zo kon hij voortwerken. Ook na de 
teleurstellende ervaringen van de jaren 1862-1865. 

Schrijver en uitgever hebben op deze aankondiging lang, te lang moeten 
wachten. Dat ik nu den inhoud van dit boek zo breed heb weergegeven, 

g is wel mede daaraan toe te schrijven, dat werken als dit voor de kennis 
ij. yan de geschiedenis onzer partij van groot belang zijn. Onze jeugd moet 
t, ze toch vooral lezen I Met verbazing wellicht zal ze dan ervaren, hoe veel 
t, paralellie er is tussen de jaren van GROEN'S strijd en de onze. 
n En verder, de jaren 60-70 zijn beslissend geweest voor de losmaking 
'- onzer richting van de conservatieve. In die periode zijn de jaren 1864 

en 1869 belangrijke jaren, evenals 1871, waaraan Prof. DEN HARTOGH 
n zijn proefschrift heeft gewijd. 
'- In een overigens van zeer veel waardering getuigende beoordeling van 
~r Dr LAMAN's boek heeft J. H. PRINS in Polemios van 14 Januari 1950 de 

vraag gesteld, of in dit boek niet te zeer een respectvol toeschouwer en te 
:- weinig de dankbare leerling van den groten voorganger GROEN aan het 
o woord is. Erkennende, dat LAMAN's boek den warmen toon mist, blijft 

mij na lezing toch de indruk bij, dat de schrijver den lezer geenszins in 
s. het onzekere laat van zijn eens-geestes-zijn met den strijd van zijn held. 
r, De keus van wat hij bijzonder naar voren brengt - o. a. waar hij de 
:r ' verschillen tussen GROEN en THORBECKE en de zelf-openbaring der con
:e., servatieven (bij monde van baron VAN ZUYLEN VAN N YEVELT) als anti-
g Thorbeckiaanse liberalen en GROEN'S conclusie daaruit schildert - en 
k de wijze waarop hij dit doet spreekt hier een niet mis te verstane taal. 
i- Evenzo de keus van zijn citaten. 
n' De ook door PRINS gekritiseerde passage dat Groen "weinig tlieologisch 
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geschoold en niet philosophisch van aanleg", in den grond der zaak de, 
opvattingen en bezwaren der ethischen nooit (heeft) begrepen" (blz. 15), 
wordt door UMAN helaas niet bewezen. Is zij trouwens wel bewijsbaar? 

Mijn indruk is veeleer, dat GROEN te goed van hen dacht, wat nog iets 
anders is dan dat hij hun standpunt niet begreep. Hij begreep het ver
moedelijk, maar al te goed, maar hoopte, dat hun door hem afgewezen 
standpunt toch samengaan in vele andere opzichten niet behoefde uit te 
sluiten. Hij heeft met hen door schade en schande wijs moeten worden. 
Zo ook met de conservatieven. Mag in zijn geduld jegens hen enerzijds 
een element van taktiek hebben gezeten, de verantwoordelijkheid voor de 
breuk duidelijk voor hun rekening te laten komen, andererzijds was toch 
telkens ook echte teleurstelling te hunnen opzichte GROEN'S deel. 

Wij moeten oppassen, dat we GROEN geen overwegingen en inzichten 
gaan toeschrijven, waarvoor een kennis van feiten, samenhangen en toe
komstige ontwikkelingen nodig zou zijn geweest, welke wij thans wel, 
~aar hij toen niet kon hebben. Nam niet nog in 1875 de ethische GUNNING 
het initiatief tot de stichting van een Christelijke Universiteit, waarbij hij 
zowel Dr KUYPER als den Afgeschejden Ds L. LINDEBOOM wilde be
trekken? I 

Een enkel compositorisch bezwaar bracht ik bij de weergave van den 
inhoud reeds te berde· En wat meer enthousiasme dan de schrijver blijk
baar tot uiting vermocht te brengen, ware welkom geweest. Maar over 
het geheel genomen ,overheerst de waardering. 

G. 

ABRAHAM KUYPER, Christianity and the class struggle. 
Translated by DIRK J ELLEMA. Piet Hein Publishers, 
Grand ~pids, Michigan. 

Is de Antirevolutionaire partij nog wel de partij voor de kleine luyden? 
Het antwoord op deze aldus gestelde vraag behoort te luiden, dat onze 
partij niet is noch wil zijn een partij voor de kleine luyden, maar van de 
kleine luyden, niet een groep, die alleen of in het bijzonder opkomt voor 
een bepaalde groep in de samenleving, een belangen-groep dus, 'maar een 
volkspartij, die haar wortels breed wil uitslaan en heeft uitgeslagen in 
alle rangen onzer samenleving, zij het dan, dat de kleine luyden haar 
ruggegraat zijn, evenals ze dat zijn van het Nederlandse volk als geheel 
(waarbij men bedenke, dat "kleine luyden" niet identiek is met "smalle 
gemeente"). Een partij, die als christelijk-nationale volkspartij voor vrij
heid en demokratie '1) recht en gerechtigheid zoekt voor àlle leden van 
ons Nederlandse volk gelijkelijk en zonder onderscheid. 

Onlangs werd de in den aanhef geciteerde vraag gesteld in een confe
rentie, welke ten Kuyperhuize werd georganiseerd met en ter voorlichting 
van een aantal hier te lande studerende' calvinistische Amerikanen. De 
Amerikaanse vrager bleek te bedoelen of de a.r. partij zich niet met meer 
nadruk moest inzetten voor "sociale zekerheid" dan zij naar zijn indruk 

1) Vgl. H. Col ij n over Het karakter der Anti-revolutionaire partij in: Schrift en 
historie, blz. 15 v.v. 
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deed. Juist niet de eerste de beste vakverenigingsman heeft dén vrager 
toen pogen uit te leggen, dat de Nederlandse sociale wetgeving stellig nog 
verder kan worden uitgebouwd, maar dat de grote, principiële strijd op 
dit terrein in Nederland is gevoerd en gewonnen, niet het minst dank 
zij de inspanning van antirevolutionaire zijde; dat thans evenwel ernstige 
overweging verdient de vraag, of de strijd van de toekomst hier te lande 
niet veel meer zal moeten zijn diè om de vrijheid van den arbeider, die 
volkomen dreigt ingekapseld te geraken in alles was voor hem geregeld 
is en nog zal (moeten) worden. 

Inderdaad - maar juist omdat de situatie hier te lande zó is geworden, 
dat laatstbedoeld vraagstuk voorshands van nog meer belang dreigt te 
gaan worden dan dat van voortgezette verbetering van de materiële positie 
van den arbeidenden stand, - juist daarom mogen wij Nederlandse anti
revolutionairen nooit zo ondankbaar zijn 1891 te vergeten, het jaar van 
het eerste Christelijk-Sociaal Congres, mede georganiseerd door de toen 
nog ongedeelde Antirevolutionaire partij. Op 9 November 1891 hield 
Dr KUYPER zijn openingsrede Het sociale vraagstuk en de christelijke 
religie 1). 

Onlangs is van deze rede gezegd, dat zij "weinig aanknopingspunten 
(biedt) voor concrete oplossingen van het sociale vraagstuk" 2). Alsof 
KUYPER er in die rede op uit was "concrete oplossingen van het sociale 
vraagstuk te bieden". Maar in de uitwerking van de in haar titel geformu
leerde verhouding doet zij met ARCHIMEDES, nadat hij het principe van 
den hefboom had verstaan, uitroepen: geef mij een plaats 3) waar ik kan 
staan en ik zal de aarde bewegen. Als de christenen hun religie waarlijk 
beleven, dan is het sociale vraagstuk in beginsel opgelost. 

Dat was wat Dr KUYPER in deze rede bij zijn hoorders aandrong. 
En hoeI 

,,0, het is zoo diep onwaar, dat Gods Woord ons alleen -roepstemmen 
zou doen hooren voor de redding onzer ziel; neen, ook voor ons volks
bestaan, ook voor ons maatschappelijk samenleven, stelt Gods Woord 
ons wel ter dege vaste ordinantiën, trekt het zeer duidenjk zichtbare 
lijnen, en het is ontrouw aan Gods Woord in ons Christenen, zoo we, 
daar niet op merkende en daar niet meê rekenende, gemakshalve onze 
theorie en onze praktijk zeer onvromelijk, bepalen laten door de heer
. schende opinie of door het gangbare recht." 4) 

" ... voor ons blijft zijn (d. i. des Heeren) geopenbaarde ordinantie, om, 
in afwachting van wat komen moge, ook op dit Congres te doen wat onze 
hand vindt om te doen, en dat te doen met alle macht. Spreke, God de 
Heere daar zijnen zegen toe. En voorts, dit staat immers bij ons allen 
vast: zal er voor onze felbewogen maatschappij nog redding dagen, zoo 

1) Tenzelfden .iare met uitvoerige noten uitgegeven bij J. A. Wormser; er bestaat 
- helaas - ook een editie zonder noten. 

2) Stelling VUl bij het proefschrift van W. J. Die p e vee n, De vervening in 
Delfland en Schieland tot het einde der lIestiende eeuw. Leiden, [1950]. 

3) Te weten: buiten de aarde. 
4) Hierbij tekent K u y per aan: "De Schrift geeft ons niet slechts ideeën, maar 

ook bepaaldelijk ordinantiën. Christenen, die zeggen, wel voor Gods Woord te buigen, 
maar in hun maatschappelijke en staatkundige bemoeiingen met de mannen der Fransche 
Revolutie meegaan, zijn eenvoudig geen mannen uit één stuk; leiden het bestaan van 
een amphibie; en toonen de Schrift en de kracht van het Woord niet te doorzien." 
Dat was in 1891. Nu is het 1951. 

! 
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moet ook aan onze straks stervende eeuw de Christus als Juuw Heiland 
verschijnen. En daarom eindig ik met de bede, een bede, ik weet het, uit 
uw aller hart gegrepen, dat, al mocht die redding uitblijven, en al moest 
de stroom der ongerechtigheid nog hooger wassen, er nooit van Neerlands 
Christenen zal kunnen gezegd worden, dat door onze schuld, dat door 
de lauwheid van ons Christelijk geloof in hooger of lager standen, de 
redding onzer maatschappij verhinderd en de zegen van God den Vade
ren 1) verbeurd werd." 

KUYPER'S klaroenstoot was er op gericht, het christenvolk in al zijn 
lagen wakker te roepen, het voor ogen te stellen, hoe ernstig de toestand 
wel was en dat met lapmiddelen niet zou kunnen worden volstaan. 

"Immers, wie van een sociale quaestie spreekt, bedoelt hiermeê in den 
algemeensten zin, dat er ernstige twijfel is gerezen aan de deugdelijkheid 
van het maatschappelijk gebouw, waarin we wonen; en dat er dientenge
volge in de publieke opinie strijd wordt gevoerd over de hechtere grond
slagen, waarop een doelmatiger maatschappelijk gebouw, en dat beter 
bewoonbaar, valt op te trekken. Op zich zelf ligt dus in het stellen der 
sociale quaestie nog volstrekt niet opgesloten, dat ze moet opgelost in 
socialistischen zin. De oplossing, waartoe men geraakt, kan ook een geheel 
andere wezen. Slechts dit ééne is, zal er voor u een sociale quaestie be
staan, noodzakelijk, t. w. dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoor
digen toestand inziet, en deze onhoudbaarheid niet verklaart uit bijkom
stige oorzaken maar uit een fout in den grondslag zelf van ons maat
schappelijk samenleven. Voor wie dit niet erkent, en acht dat het kwaad 
te bezweren is door kweeking van vromer zin, door vriendelijker bejege
ning of milder liefdegave, moge er een religieuse, en moge er een philan
thropische qquaestie bestaan, maar een Sociale quaestie bestaat voor hem 
niet. Die bestaat voor u dan eerst, zo ge architectonische critiek oefent op 
de menschelijke sociëteit zelve, en diensvolgens een andere inrichting van 
het maatschappelijk gebouw wenschelijk én mogelijk acht." 

In een nooit tekende de redenaar hierbij aan: 
"Deze nota necessaria van de Sociale quaestie houde men wel in het 

oog. Er is niet meê gezegd, dat het gebouw geheel moet afgebroken, om 
een gansch nieuw gebouw voor de oude maatschappij in plaats te zetten. 
Veeleer blijft altoos het recht der historie gelden, en kan er van geheel 
afbreken nooit sprake zijn. Ook al beeldt men zich in dit te doen, men 
doet het toch niet. De historie werkt daartoe te machtig na. Maar toch 
moogt ge óók niet zeggen, dat alles afgeloopen is, zoo ge het huis maar 

, wat opschildert en een enkele dakpan vernieuwt. Neen, wel waarlijk moet 
de schutting om het huis en de steiger voor den gevel. ZÓÓ kan het niet 
langer. De reparatie, waartoe moet overgegaan, is van te veelomvattenden 
aard ... " 

En elders in een noot: 
,,'" Er moet ook onzerzijds gestudeerd en gewerkt worden. Noch met 

gemoedelijke praat noch met oppervlakkige algemeenheden komt men 
in de Sociale quaestie verder." 

En dan worden er ook wel degelijk richtlijnen gegeven. In het laatste 
deel van zijn rede somt KUYPER een zevental problemen op, waarop het 
aankomt: 1. Juist in de sociale quaestie hebben we als christenen zo sterk 

1) Lees vermoedelijk: van den God der Vaderen, of: van God den Vader. 
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mogelijk den nadruk te leggen op de majesteit van Gods gezag en de 
absolute geldigheid van Zijn ordinantiën. 2. We hebben partij te kiezen 
in het geding tussen staat en maatschappij. 3. In den strijd tegen het 
individualisme moeten wij met beslistheid weer voor het organisch en dus 
sociaal karakter van ons !penselijk leven opkomen. 4. Wij moeten alle 
schuldige lijdelijkheid afschudden, schiften tussen goed en kwaad, strijden 
tegen wat onhoudbaar is bevonden en aan wat goed bleek bouwen. 5. Wij 
moeten daarbij steeds den eis stellen, dat nooit anders aan den draad 
der historische ontwikkeling mag worden voortgesponnen dan door gelei
delijken overgang en in den wettigen weg. 6. In het vraagstuk van den 
eigendom leert ons de Schrift geen absolute gemeenschap, maar evenzeer 
is on-Schriftuurlijke inbeelding een absoluut beschikkingsrecht. 7. De 
grondeigendom draagt een bijzonder karakter. 

Men realisere zich wel wat althans sommige van deze uitspraken in 
1891 betekenden, welken indruk zij toen moesten teweegbrerigen I 

Kortom - miMchien heeft Dr DIEPEVEEN in letterlijken zin gelijk, 
maar het doet er niet toe. Want de rede was een wekroep. En alleen als 
zodanig mag ze worden beschouwd, beoordeeld en geanalyseerd. 

Deze rede van KUYPER nu is door den hier te lande studerenden Ameri
kaan J ELLEMA vertaald onder den titel: Christendom en klassenstrijd. 
Ik voor mij zou aan behoud van den oorspronkelijken titel de voorkeur 
hebben gegeven, daar deze algemener is en m. i. den inhöud van de rede 
als geheel beter dekt dan die, quder welken de vertaler haar thans heeft 
gepubliceerd. Maar zijn titel spreekt wellicht meer tot het Amerikaanse 
publiek. 

In een woord vooraf rechtvaardigt JOHN GRITTER deze uitgave. Hij mag 
voor calvinistisch Amerika gewagen van een redelijk opgewekt kerkelijk 
leven, van veel ijver voor de zending, van een snelle uitbreiding van het 
christelijk onderwij~, van krachtigen vooruitgang op het terrein der christe
lijke barmhartigheid, van een wellicht veelbelovend begin in het gebruik 
der pers in dienst der christelijke waarheid. Maar "in de staatkundige 
sfeer doen we bijna niets; en in de aangelegenheid der sociale rechtvaar
digheid niet veel meer". Er is daar wat, maar het is verspreid en een 
gering getal kleine georganiseerde "labor groups" zijn gedwongen te 
vechten voor hun naakte bestaan. Sociale litteratuur ontbreekt. 

Hier kan nu de vertaling van deze rede van KUYPER helpen. "Wij 
ontkomen niet aan de gedachte, dat wij Amerikaanse calvinisten, als we 
werkelijk beogen een ernstige poging te doen, teneinde onze beginselen 
ook in de sociale sfeer tot toepassing te brengen, van den grond af zullen 
hebben te beginnen ... Wij worden verbijsterd door vele practische vra
gen, waarvoor we nog geen antwoord hebben. In het zoeken van die ant
woorden kan KUYPER ons helpen. De in dit boek neergelegde gedachten 
werden voor het eerst naar voren gebracht zestig jaar geleden, maar zij 
-Zijn heden ten dage even fundamenteel als ze toen waren. Vele van de 
practische vragen, welke KUYPER onder het oog zag, zijn vandaag de 
onze." , 

Inderdaad, dien indruk doet men op bij gesprekken met Amerikaanse 
geestverwanten: hun problemen ten aanzien van christelijk onderwijs, 
van sociale en politieke actie vertonen grote overeenkomst met die, waar-
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voor de antirevolutionaire richting hier te lande in het laatste kwart der 
vorige eeuw stond, zij het uiteraard in een vijfenzeventig jaar voortge
schreden wereld en dat aan de overzijde van den Atlantischen Oceaan. 
Het blijkt dan ook, dat wanneer wij Nederlandse calvinisten ons wat op 
den achtergrond houden, omdat we vooral willen vermijden, dat men ons 
van meesterachtigheid zou verdenken, onze Amerikaanse geestverwanten 
ons uit eigen beweging aanklampen, omdat zij beseffen, dat in den strijd 
van onze ouders en grootouders voor hen veel lering is verborgen. 

Vooral op sociaal gebied is het in Amerika nog macht tegen macht. 
LEWIS c.s. tegen de haven- en industriebaronnen. In zulk een situatie 
heeft de KUYPER van 1891 inderdaad veel te zeggen. En wordt ook ver
staanbaar, waarom de vertaler den titel der rede wijzigde. 

Intussen, laten onze broeders overzee niet bij 1891 blijven staan. De 
bezielende kracht, welke van KUYPER'S woord uitgaat, moet hen bewegen, 
zoals ze onze christelijke arbeiders, patroons en politici rond 1900 heeft 
bewogen, zodat ze in 's Heren Naam kloeke daden konden doen op sociaal 
gebied. 

Ik heb JELLEMA'S vertaling geheel gelezen. Zij liet zich aangenaam 
lezen en het komt mij voor, dat KUYPER'S betoog adaequaat is weerge
geven. Hoe verdienstelijk dit is, dringt te meer tot ons door, als wij be
denken, dat KUYPER niet maar "recht en slecht" schreef, maar ook in deze 
rede zich bediende van een beeldend en weelderig proza. De rede is on
verkort vertaald, van de noten álleen wat voor hedendaags Amerika van 
belang werd geacht. Hier is natuurlijk altijd verschil van waardering 
mogelijk. Ik voor mij betreur, dat JELLEMA niet meer heeft opgenomen, 
liefst alles, met uitzondering eventueel van de brede, thans uiteraard ver
ouderde litteratuuropgaven, welke KUYPER welbewust toevoegde. 

De niet vertaalde noot 18, handelend over de taak der Overheid, en 
waarin de zin voorkomt: "Een Overheid als orgaan en instrument der 
tijdelijke meerderheid is daarom een zoo diep zondige opvatting van de 
magistrale taak", zou een prikkel kunnen zijn voor politieke bezinning in 
een land, waar de gedachte der volkssouvereiniteit al spoedig krachtig 
wortel heeft geschoten. Hetzelfde geldt van noot 79. 

Ook noot 50, hierboven afgedrukt, noot 54, handelende over het recht, 
dat juist het christendom op de kwalificatie "sociaal" heeft en over de 
Paulinische tekening van het sociale karakter der kerk, noot 78 en andere 
mist men met leedwezen. 

Intussen doet dit niet af aan de eindconclusie, dat onze Amerikaanse 
broeders zijn geluk te wensen met deze uitgave, die - behalve het bandje, 
dat wel sterk, maar ook heel lelijk is - ook uitwendig keurig is verzorgd. 

Het ware toe te juichen, wanneer ook het jongere Nederlandse geslacht 
weer over een uitgave van deze rede van KUYPER zou kunnen beschikken. 
Het C.N.V. moge overwegen, haar op te nemen in zijn brochurenreeks, 
waarin al eerder een herdruk verscheen van een uitgave uit het begin van 
den christelijk-socialen strijd. En dan onverkort, met onverkorte noten, 
zo nodig - in ander lettertype - zelfs met verwijzing naar nieuwere 
litteratuur. 

Laatstelijk werd de rede, helaas met maar een beperkt gedeelte del 
noten, uitgegeven in HÁGOoRT's vernieuwde en gesystematiseerde uitgave 
van het proces-verbaal van het eerste Christelijk-Sociaal Congres, welke 
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uitgave van "De Graafschap" te Aalten, na verschijning, in 1941, van 
twee keurig verzorgde afleveringen, werd gestaakt. De volledige kopij 
ligt klaar en voortzetting - met herdruk der beide eerste afleveringen 
(maar dan met volledige noten !) - ware, zeker nu een derde Christelijk
Sociaal Congres werd aangekondigd, ten volle, niet alleen de overweging, 
maar ook de uitvoering waard. Indien de uitgave commercieel niet aan
trekkelijk is, kunnen dan onze christelijk-sociale organisaties van patroons 
en arbeiders zich niet er achter stellen? G . 

. (Ds) J. M. SPIER, Calvinisme en Ezistentie-Philosophie, 
J. H. Kok, Kampen, 1951, 228 blzz. 

De verschijning van deze studie, die ook voor niet-vakgeleerden lees
baar en begrijpelijk is, begroeten wij met vreugde. Zij geeft ons gezicht 
op modern geestesleven: op de diep ingrijpende wijzigingen, welke dit te 
zien geeft bij onveranderd gebleven humanistische grondinstelling. Zowel 
kennisneming van het eerste als die van het tweede zijn voor het ver
staan van onzen tijd en voor het verantwoord spreken tot den mens van 
onzen tijd van groot gewicht. 

De belangrijkste figuren uit de existentie-philosophie passeren de revue, 
terwijl grote plaats werd ingeruimd aan weergave en bespreking van het 
werk van den Nederlandsen christen-denker DR A. E. WEN. 

Daar de existentie-philosophie meer wereldbeschouwing en levensleer 
dan wetenschappelijke wijsbegeerte is, heeft zij betekenis voor het politieke 
leven en rechtstreeks vooral voor de vragen rondom beginsel-politiek. De 
afkeer van beginsel-politiek zoekt o. a. in dit denken zijn voedingsbodem 
en rechtvaardiging. 

Zo brengt deze studie ook verheldering in politieke beginsel-discUssie's 
van onzen tijd. 

S. U. Z. 

Dr J. C. VAN DER DOES, De Vrijheid voorgestreên; gedenk
schrift ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kies
vereniging ,,Nederland en Oranje" te Amsterdam 
1851-1951. 

De geachte schrijver heeft in opdracht van het Moderamen der Cen
trale A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje", ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan dezer kiesvereniging, onder bovenstaanden titel een 
overzicht gegeven van de belangrijke politieke momenten in de afgelopen 
~jaa~ . 

Hij uit in zijn woord aan den lezer en aan de lezeres den wens, dat 
ieder, die dit boekje leest, dezelfde voldoening zal smaken, die hij onder
vond bij het ordenen en bewerken van de stof. 

Ik vermoed, dat die wens vervuld zal worden. 
De schrijver beperkt zich niet tot de geschiedbeschrijving van de kies

vereniging te Amsterdam gedurende 100 jaar, maar kijkt ook steeds naar 
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wat er in ons land op politiek gebied gebeurde. Dat kon ook moeilijk 
anders. 

Toch heeft hij, wat de kiesvereniging zelve betreft, wel heel wat interes
sante bijzonderheden verzameld. Wie die leest, vooral wat de eerste 50 
jaren betreft, zal veel als gelieel nieuw in zich opnemen. Voor het thans 
levend geslacht is de tweede helft van het eeuwbestaan der kiesvereniging 
vaak nog uit eigen herinnering bekend. Het spreekt van zelf, dat bij hen, 
die die periode hebben meebeleefd, nog wel herinneringen bovenkomen, 
die zij gaarne wat uitvoeriger zouden hebben zien behandeld. 

Wanneer b.v. hoófdstuk XII aanvangt met de mededeling, dat over 
de sfeer in de vergaderingen heel weinig uit de notulen is op te maken, 
dan voelt men allicht de vraag bij zich opkomen: heeft de geachte schrijver 
ook nog wel eens gesnuffeld in de oude jaargangen van "De Standaard"? 
En daar b.v. gevonden de interessante Zaterdagavond-brieven van Bijltje 
(R. C. VERWEYCK)? VERWEYCK heeft vaak over de in de "Werkende 
Stand" gehouden grote Bondsvergaderingen geschreven. En ook de ver
slagen in "De Standaard" waren lezenswaard en gaven een goeden indruk 
over de sfeer. 

Ook enkele piquante momenten hadden wel vermeld mogen worden. 
Ik denk aan het royement van de heren VAN MUNSTER en KREUZEN, die 
zich bij A. P. STAALMAN hadden aangesloten en een afdeling van de 
Christen-democratische partij hadden opgericht. 

Maar het spreekt van zelf, dat in zo kort bestek veel onvermeld moest 
blijven, dat op zich zelf wel belangrijk was. 

De schrijver verdient onzen dank voor wat hij ons in zijn publicatie 
gaf en aan het moderamen der kiesvereniging kan moeilijk de lof ont
houden worden, dat het in de keuze van den schrijver zeer gelukkig is 
geweest. 

Nog een paar kleine opmerkingen: Op blz. 36 komt twee maal de 
naam VAN DEN BERCH VAN VERWOLDE voor; dit moet zijn: VAN DEN 
BoRCH VAN VERWOLDE; en op blz. 40 wordt g~egd, dat in den loop van 
1886 in de Tweede Kamer de wijziging van de Gemeentewet aan de orde 
kwam; bedoeld zal zijn de wijziging van de Grondwet. 
Wassenaar, 20 Juli 1951. Mr Dr S. DE VRIES Cz. 

Mr J. W. VAN EIJKERN en Mr G. J. BALKENSTEIN, De Wet 
op de Bedrijfsorganisatie. N. Samsom N.V., Alphen 
a. d. Rijn, 1950. 348 blzz. 

Het lang achterwege gebleven zijn van de bespreking van bovenge
noemd ,werk, dat de uitgever na de afkondiging der Wet op de Bedrijfs
organisatie met bekwamen spoed deed verschijnen, is geen gevolg van 
gebrek aan belangstelling of waardering. Integendeel: ik heb het werk 
eerst geheel willen lezen alvorens het te bespreken en die lezing heeft 
geleid tot veel waardering voor dit commentaar op deze zo uiterst belang
rijke wet. Ik kan instemmen met het oordeel van STELLINGA in het Tijd
schrift voor Overheidsadministratie van 24 Augustus 1950, dat dit werk 
er wel eens toe bestemd kon zijn, het standaard-commentaar op deze wet 
te worden. Te meer is daar kans op, nu de beide schrijvers, aanvankelijk 
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werkzaam bij het departement van Economische Zaken, thans beiden 
als adjunct-secretaris zijn verbonden aan den Sociaal-Economischen 
Raad. 

Het werk is op fraaie en degelijke wijze uitgegeven: het zal zelfs van 
voortdurend naslaan niet spoedig verslijten. Het is verdeeld in vijf af
delingen: I. Voorgeschiedenis ; lI. W órdingsgeschiedenis en overzicht 
van de wet; lIl. De product-, de hoofdbedrijf- en de bedrijfschappen; 
IV. De Sociaal-Economische Raad als bestuurscollege; V. De Sociaal
Economische Raad als college van advies. Deze vijf afdelingen zijn ver
deeld in 20 hoofdstukken, deze deels weer in paragrafen. Een artikelen
en een zakenregister besluiten het werk. Ook de uitvoerige inhoudsopgave 
voorin het boek is een zeer bruikbare klapper. 

"Dictionaries are like watches: The worst is better than none, and the 
best cannot be expected to be quite true." Deze uitspraak van Dr S. 
]OHNSON is niet onbetwistbaar: m. i. is geen hQrloge altijd nog beter dan 
een slecht horloge. Maar het tweede gedeeltè van zijn uitspraak kan 
worden onderschreven. En wanneer ik haar op het werk van VAN EIJKERN 
en BALKENSTEIN toepas, is dat, dunkt mij, hoge lof. En omdat het een 
recensent altijd welkom is, wanneer hij toch enkele opmerkingen kan 
maken, .om te bewijzen, dat hij het werk inderdaad heeft gelezen, althans 
ingezien, èn, in mijn geval althans, om zijn belangstelling te -tonen, ben 
ik andererzijds blij, dat ik het niet "quite true" heb bevonden. 

De doorsnee lezer zal doorgaans wel niet in de eerste plaats naar de 
beide eerste afdelingen grijpen. Intussen wil ik den schrijvers gaarne lof 
toezwaaien voor de wijze, waarop zij er in zijn geslaagd hier volledigheid 
met beknoptheid en beide met eerlijkheid te paren. Ik heb hen niet op 
omissies in de zo belangwekkende voorgeschiedenis der aankomende p.b.o. 
kunnen betrappen. 

Vaneen uitdrukkelijke positiekeuze met betrekking tot de vraag, of 
de uiteindelijk tot stand gekomen regeling der procedure van instelling 
der horizontale bedrijfslichamen zich met de Grondwet verdraagt, hebben 
de schrijvers zich onthouden, al krijgt men wel den indruk, dat zij die 
grondwettigheid aanvaarden. Hun heldere uiteenzetting vindt men op de 
blzz. 17 jO 108 v.v. 

Op blz. 79 v.v. behandelen de schrijvers de middelen tot taakvervulling 
van de bedrijfslichamen, te weten 

a. het maken van autonome verordeningen en de uitvoering daarvan, 
b. de verlening van medewerking aan de uitvoering van hogere rege-

lingen, 
c. het dienen van advies, 
d. het verrichten van daden van vrij bestuur. 
Over het onder a tlm c vermelde kan uiteraard geen verschil vatr' 

mening bestaan: men vindt deze taken met zoveel woorden in de wet 
geformuleerd. Het onder d vermelde zien de schrijvers, evenals het 
eigener beweging uitbrengen van advies, als een autonome bevoegdheid 
van het lichaam (blzz. 81 en 84). Ze verstaan er onder "alle handelingen 
van de organen van de nieuwe lichamen, welke niet geschieden op grond 
van een bij wettelijk voorschrift verleende bevoegdheid of opgelegde ver
plichting". Een uitputtende opsomming ervan is niet mogelijk. Zij noemen 
enkele voorbeelden, waaruit blijkt, dat het verlenen van "service" er onder 
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valt. En ze voegen er aan toe, dat de vrije bestuurstaak bij de Wolter- g< 
somse organisatie zeer belangrijk was. eE 

Inderdaad, en niet in de laatste plaats daarom verlangt het a.r. rapport d< 
van 1947, dat dit onder een tot stand te brengen nieuwe p.b.o. anders b<: 
zou zijn. In het rapport "werd het ... nuttig geacht uitdrukkelijk te in 
stipuleren, welke in ieder geval de taak behoort te blijven der vrije organi- tu 
saties van patroons en arbeiders, die aanwijzingsbevoegdheid hebben ver-
kregen. Zij moeten in geen geval worden gedegradeerd tot "bezinnings- de 
en gezindheids-organisaties" en "aanwijzingscolleges" . Dat zou de beste v~ 
methode zijn om de vrije organisaties, waarop de gehele bedrijfsorgani-
satie behoort te steunen, tot levende lijken te doen vervallen. ,d, 

Daarom moet aan de vrije organisaties, behalve dat aan haar de be- Ol 

voegdheid tot aanwijzing van de leden der bedrijfsorganen behoort te hfJ 
worden verleend, in elk geval de gelegenheid worden geboden zich te etj 
blijven bezighouden met het vervullen van een religieus-sociaal-culturele he 
taak ten opzichte en ten behoeve van haar leden, met de behartiging van tri 
sociaal-economische aangelegenheden en vakbelangen 4a,rer leden en met de 
het verlenen van "service" aan die leden individueel. Verder dienen aan- Of 
gelegenheden, welke in de bedrijfsorganen aan de orde zijn of zullen ha 
worden gesteld, in de vrije organisaties te worden voorbereid en/of be- tr~ 
sproken, voorzover zij daarvoor in aanmerking komen. m; 

De bedrijfsorganen zijn de regelende en besturende organen voor ge- sa: 
, hele branches. Het contact met de bedrijfsgenoten dient echter te allen 
tijde via de vrije vak-organisaties te lopen." tic 

Men zie toch vooral niet voorbij, dat het meest directe, zo niet in vele ikl 
gevallen nagenoeg het enige rechtstreekse contact tussen de vrije organi- ge 
satiesen haar leden wordt verkregen bij het verlenen van "service" als eej 
bovenbedoeld. De daardoor trekkende band wordt met doorsnijding be- ze) 
dreigd, wanneer de organen der p.b.o. die "service" gaan ter hand nemen: gel 
rechtsbijstánd gaan verlenen, een belasting-adviseur in dienst nemen, be- in 
middeling gaan verlenen enz. enz. orl 

M. a. w. voorzichtig met het verrichten van daden van vrij bestuur dal 
door de bedrijfslichamen ! Men beperke zich op dit terrein tot hetgeen de 
voor de vrije organisaties afzonderlijk te groot en te duur zou zijn. En vel 
nog rijst dan de vraag, of zelfs in die gevallen behartiging in samenwer-
king der vrije organisaties niet de voorkeur verdient boven het ter hand 10, 
nemen ervan door het product- of beqrijfschap. Men zie in deze waar- St< 
schuwing geen formalisme of juristerij, maar houde in het oog, dat het aal 
onder de p.b.o. meer dan ooit er' op aan zal komen, de liefde voor de eigen luil 
vrije organisatie bij de bedrijfsgenoten levend te houden en aan te wak- 'bij" 
keren. mi: 

Op blz. 99 geven de schrijvers volmondig toe, dat de organen der nieuwe 00) 

bedrijfslichamen "zijn bij de wet bekleed met publiekrechtelijk gezag, zij en~ 
zijn derhalve overheid". Dit is dan de juridische kwalificatie. Vervolgens 1 
gaan de schrijvers summier in op de vraag, of te verwachten is, dat de wo 
nieuwe lichamen in werkelijkheid zullen blijken te zijn instrumenten van VOl 

de centrale overheid om desnoods tegen den wil van het bedrijfsleven In I 
een bepaald regeringsbeleid te verwezenlijken, dan wel of zij overwegend ~ 
de functie zullen vervullen van vormgevers aan wat bij de bedrijfsgenoten uitl 
leeft. In dit verband wijzen de schrijvers er op, dat het centrale gezag all~, 
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geen middelen heeft de organen der nieuwe lichamen tegen hun wil tot, 
een .positief handelen te bewegen. Overigens geldt dit alleen op het aan 
de bedrijfsorganen ter bearbeiding gelaten autonome terrein. Want altijd 
bestaat .de mogelijkheid, hun bij de wet de uitvoering van bepaalde taken 
in zogenaamd zelfbestuur ("medebewind") op te dragen. Bij de wet in
tussen, dit kan dus niet buiten de Staten-Generaalom . 

Op autonoom terrein kan de centrale overheid alleen negatief optreden, 
door gebruikmaking van het. vernietigingsrecht en door haar hantering 
van haar goedkeuringsrecht. 

Dit betoog kan worden onderschreven. Maar men realisere zich goed, 
.dat de wezenlijke inhoud er van is, dat de lichamen der p.b.o. zijn lagere 
overheidslichamen (vg!. ook blz. 214: "De .... schappen zijn immers in 
het stelsel van de wet tot ons staatsbestel behorende lagere corporaties") 
en dat haar organen zijn lagere overheid, wier gezag en macht en bevoegd
heden bij uitsluiting berusten op haar bekleding daarmede door de cen
trale (staats)overheid, en dat deze lagere overheden enerzijds tegenover 
de bedrijfsgenoten beschikken over door die centrale overheid aan haar 
op- en overgedragen statelijke dwangmacht en dat zij andererzijds bij de 
hantering daarvan deels gebonden zijn aan opdrachten en altijd aan con
trole en toezicht van die centrale overheid. Het zijn geen lichamen van, 
maar voor en over het bedrijfsleven, hoezeer het bedrijfsleven op de 
samenstelling ervan invloed moge hebben. 

En dat geldt zowel met betrekking tot de autonome taak der bedrijfs
lichamen als ten aanzien van haar zelfbestuurstaak. In dit verband kan 
ik dan ook geen betekenis hechten aan het door de schrijvers op blz. 181 v. 
geleverde betoog, dat de zelfbestuurstaak der bedrijfslichamen niet is 
een aan de organen van de bedrijfslichamen, maar een aan die lichamen 
zelf opgedragen taak. Zelfs als dit betoog juist zou zijn, houdt zulks nog /' 
geenszins in, dat de (S.E.R. en de) bedrijfslichamen dus (ook en zelfs) 
in de uitoefening van hun taak van zelfbestuur (medebewind) "geen staats
organen, maar bedrijfsorganen" zouden zijn. Merkwaardig is overigens, 
dat de Regering, hiernaar uitdrukkelijk gevraagd, in haar M. v. A. aan 
de Tweede Kamer er eigenlijk om heen draaide (vgl. de door de schrij
vers op blz. 181 geciteerde uitlating). 

Niet onberispelijk is de terminologie der schrijvers, waar zij op blz. 
101 schrijven, dat "de Regering geen ontwerp-instellingswet bij de 
Staten-Generaal aanhangig (kan) maken of een ontwerp-instellingsbesluit 
aan de Kroon voordragen, dan enz." Het tweede gedeelte had moeten 
luiden: noch kunnen de betrokken ministers een ontwerp-instellingsbesluit 
bij de Koningin aanhangig maken. De Kroon met Haar dienaren - de 
ministers der Kroon -, is immers zelf de Regering. Art. 68 zegt dan 
ook terecht: Onze Ministers bevorderen de instelling van enz. niet dan 
enz. Dié terminologie is in béide gevallen bruikbaar. 

Het betreft hier een der slakken, waarop voortdurend weer zout moet 
worden gelegd: men dient te onderscheiden tussen de ministers, tezamen 
vormende het kabinet, en de Regering, de Kroon met Haar ministers. 
In Nederland gelukkig nog het kabinet * de Regering. 

Zeer belangwekkend is de beschouwing, op de blzz. 115-7 gegeven: 
uit de omstandigheid, dat m.n. instelling en opheffing van bedrijfschappen 

. alleen dan bij algemenen maatregel van bestuur mogelijk is, wanneer de 
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Sociaal-Economische Raad dienaangaande gunstig heeft geadviseerd in 
overeenstemming met een naar diens oordeel voldoende representatieve 
vertegenwoordiging van den bedrijfstak (d. w. z. vrije vakorganisaties van 
ondernemers en arbeiders), concluderen de schrijvers terecht, dat de 
S.E.R. en die vakorganisaties daardoor tot mede-wetgevers zijn geworden, 
te meer daar het gunstige advies en de overeenstemming betrekking moeten 
hebben op den volledigen inhoud van het instellingsbesluit. Hiermede is 
dus een geheel nieuw met een wetgevende taak belast orgaan in het leven 
geroepen, te weten de Kroon te zamen met den S.E.R. en vakorgani-
saties I . 

Te bedenken valt intussen, dat er altijd een uitweg is, n.l. instelling 
bij de wet. Dan geldt deze binding niet. Maar dan vindt de Kroon de 
Staten-Generaal op Haar weg. 

In verband met het voorgaande zijn ook van belang de beschouwingen 
der schrijvers over de toebedeling van verordenende bevoegdheden (blzz. 
119-121 en 123). Daarin is de Kroon - en dat geldt zowel met be-

, trekking tot product- als tot bedrijfschappen; en dat hoewel de eerste 
bij de wet worden ingesteld I - veel vrijer dan bij het instellen en op
heffen van bedrijfschappen bij a. m. v. b. Het betoog der schrijvers komt 
mij juist voor, hoezeer ik andererzijds er van overtuigd ben, dat hier 
door onvoldoende zorgvuldigheid in het redigeren bepalingen zijn tot 
stand gekomen, welke de Regering meer bevoegdheden en vrijer armslag 
geven dan bij het opzetten ervan in de bedoeling zal hebben gelegen. Dat 
is kennelijk ook de mening der schrijvers. Zo achten zij - terecht - het 
bij a. m. v. b. verlenen en doseren van verordenende bevoegdheid aan 
productschappen, terwijl diè lichamen zelf bij de wet worden ingesteld, 
"met het systeem der wet bezwaarlijk in overeenstemming te brengen" 
(blz. 143). De vraag is trouwens of de Tweede Kamer dit punt wel "in 
de gaten heeft gehad". De aap kwam pas uit de mouw bij de schriftelijke 
behandeling in de Eerste Kamer I 

Op een anderen lapsus vestigen de schrijvers de aandacht op blz. 15l. 
Indien een bedrijfslichaam een publiekrechtelijk fonds opricht, b.v. een 
pensioenfonds, kan het daarvoor wel bijdragen van de ondernemers, maar 
niet van de arbeiders heffen! Wat een geluk, dat er ook nog vrije organi
saties overblijven om zulk een zaak langs den weg van b.v. een c.a.o. te 
regelen I 

. In het algemeen onthouden de schrijvers zich van andere dan juridisch
technische dan wel op redenen van systematiek gegronde kritiek. Het 
amendement-RoMME waardoor in art. 124, lid 4, de mogelijkheid werd 
geopend de vaststelling van de rekening en verantwoording van een lichaam 
- en daarmede tot op zekere hoogte controle achteraf op het beleid 
deszelfs bestuur - te onderwerpen aan de goedkeuring der vrije OT~'~nl-_ 
saties, en het amendement-SclIILTHUIS op art. 126, waardoor de mogelijk
heid werd geopend voor aftrek van een gedeelte der aan een vrije organi
satie betaalde contributie op de aan een lichaam verschuldigde heffing, 
- die beide amendementen zijn echter kennelijk niet naar den smaak 
der schrijvers. Zij meten althans niet alleen de aan "het stelsel der wet" 
ontleende, maar ook meer politiek getinte bezwaren nogal breed uit. 
Ik kan mij niet onttrekken aan den indruk, dat zij de bedrijfslichamen 
liever een geheel eigen leven zien leiden, met niet meer aanraking n.ret 
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en niet meer invloed van de vrije organisaties dan is gelegen in dier 
bevoegdheid tot aanwijzing van de leden van het bestuur van het lichaam. 
Overigens zijn de argumenten der schrijvers niet van gewicht ontbloot. 
Maar hun kritiek wijst wederom in een richting van te meer twijfel aan 
het "bedrijfs" -karakter der schappen. 

De schrijvers zijn van oordeel, dat de niet-vervolgbaarheid van de 
leden van den S.E.R. voor hetgeen zij in de vergaderingen hebben ge
zegd of aan haar schriftelijk hebben overgelegd, alsmede het gebod te 
stemmen zonder last of ruggespraak óók gelden wanneer de S.E.R. op
treedt als college .van advies, hoewel zulks voor die gevallen niet uitdruk
kelijk is bepaald. Intussen achten zij de toepasselijkheid der bepalingen 
in dit geval enigszins zonderling (blz. 336). Ik kan dit niet inzien. 

Daargelaten den historischen oorsprong van het gebod te stemmen 
zonder last of ruggespraak, bedoelt het in den tegenwoordigen tijd, de 
onafhankelijkheid van den gekozene of benoemde te waarborgen - ove
rigens zonder dat de band der overeenstemming in beginselen tussen hem 
en degenen, die hij vertegenwoordigt ("zedelijke" band) daarmede wordt 
of mag worden doorgesneden of voor het gedrag van den vertegenwoor
diger betekenisloos wordt gemaakt. Maar het hier gezegde heeft toch zeker 
evenveel waarde in de gevallen, waarin de leden van den S.E.R. hebben 
te stemmen over éen verordening of besluit als wanneer het gaat om 
het vaststellen van een advies. 

Wat de strafrechtelijke immuniteit betreft, die is in beide g~vallen aan 
bedenking onderhevig. Naar haar historischen oorsprong is deze on
schendbaarheid een waarborg voor de onafhankelijkheid der volksvertegen
woordiging tegenover de Regering. In dat kader past niet de hier te lande 
geschiede uitbreiding dier onschendbaarheid tot ministers, die immers 
regerings-personen zijn, en tot leden van raden en Staten, welke bestuurs
colleges zijn. Het is dan ook een feit, dat door die uitbreiding der on
schendbaarheid deze een geheel ander karakter verkreeg, nI. die van be
scherming allereerst tegen het Openbaar Ministerie en daarna ook tegen 
den rechter. Men kan er over twisten, of en in hoeverre openbare per
sonen bij de vervulling van hun taak als zodanig die bescherming inder-

. daad behoeven 1). Maar zolang zij bij openbare colleges als de Staten
Generaal, de Provinciale Staten en de gemeenteraden bestaat, is niet in 
te zien, waarom zij niet zou moeten gelden voor de leden van openbare 
colleges als de S.E.R. en de besturen der schappen nu eenmaal zijn. (Bij 
echte bedrijfslichamen zou zij inderdaad niet op haar plaats zijn!) En 
evenmin valt in te zien, waarom de niet-yervolgbaarheid voor hetgeen 
de leden in de vergaderingen van deze openbare colleges hebben gezegd \ 
of aan haar schriftelijk hebben overgelegd beperkt zou moeten worden 
tot de werkzaamheden der colleges als bestuurscolleges en zich niet zou 
dienen uit te strekken tot haar. adviserende werkzaamheden, welke in 
dezelfde vergaderingen worden verricht. 

Overigens komen de schrijvers, wanneer zij de artt. 21 en 22 ook bij 

1) In 1911 is die noodzaak ontkend door Mr Van 0 s, gesteund door· Prof. 
Krabbe. In 1937/8 streefde de Regering tevergeefs naar het doen vervallen der on
schendbaarheid voor gevallen van opruiing en schending van geheimen. Zie hierover 
en over het instituut der onschendbaarheid beschouwingen van Mr J. van Wolferen 
en van mij in het Orgaan van de Anti-Revolutionaire Jongeren Actie van April en 
Augustus 1939. 
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de adviserende werkzaamheden van den S.E.R. van toepassing achten, 
in strijd met de opvattingen der Regering. Aanvankelijk waren in een 
art. 47 o. m. deze artikelen van overeenkomstige toepassing verklaard met 
betrekking tot de adviserende werkzaamheden van den S.E.R. en zijn 
commissies. In den loop der schriftelijke behandeling werd art. 47 ge
schrapt. Bij het mondeling overleg tussen 1.{egering en Kamercommissie 
bleek, dat de Regering de toepasselijk-verklaring van o. m. de artt. 21 en 
22 met betrekking tot de werkzaamheden van den S.E.R. als advies
college niet nodig achtte. Dat is dus in strijd zowel met de wetsuitlegging 
van de schrijvers - welke m. L hierdoor onjuist wordt: in een geval als 
dit beslist de geschiedenis der totstandkoming van de wet - als met 
mijn opvatting, dat de onschendbaarheid in dit geval evenveel of even 
weinig op haar plaats is als bij de werkzaamheden van den S.E.R. als 
bestuurscollege. 
Sprak de wetsgeschiedenis niet zó uitdrukkelijk, dan zou ik menen, dat 

het oorspronkelijke art. 47 overbodig was en dat de schrapping ervan san 
dus geen betekenis behoefde te hebben. De artt. 21 en 22 komen voor in ] 
den titel over "de werkwijze". Dat is dan toch de werkwijze bij de ver- ind 
vulling van de taak. Het uitbrengen van adviezen behoort tot die taak. rell 
Voorzover in den afzonderlijken titel, die over dat gedeelte van de taak vat 
handelt, geen afwijkende bepalingen voorkomen, zal naar algemenen regel tuu 
daarvoor de normale werkwijze gelden. Intussen leert de geschiedenis van ~ 
de totstandkoming der wet voor dit speciale geval dus anders. die 
. De artt. 21 en 22 zijn in art. 89 ten aanzien van de werkwijze der .asp 
schappen van toepassing verklaard. Zullen zij nu ook alleen voor de een 
werkzaamheden der schappen als bestuurscolleges en n,iet voor die als ges 
adviserende colleges gelden? Een gezonde methode van wetsuitlegging ( 
houdt in, hier op gelijke wijze te oordelen als bij den S.E.R., m. a. w. scb 
of in beide gevallen de artt. 21 en 22 van toepassing te achten - en gel. 
dus de opmerking der Regering, na de schrapping van art. 47, ten aanzien een 
van den S.E.R. te negeren - of het er voor te houden, dat noch de leden he~ 
van den S.E.R. noch de bestuursleden der schappen bij de beraadslaging mil 
over een advies onschendbaarheid genieten. ChI 

Intussen valt dan nog op te merken, dat bij de schappen - anders dan \ OD< 

bij den S.E.R. - de adviserende taak niet in een afzonderlijken titel is kUl 
geregeld, maar in dien, welke gans algemeen bandelt over "de vervulling me 
der taak" ; ten aanzien van de schappen ware er op zichzelf dan ook zeker get 
in het geheel geen reden de bepalingen omtrent de "werkwijze" bij het scb 
beraadslagen over adviezen niet van toepassing te achten. me 

Uit welk een en ander .al weer te leren valt, dat zowel wetten maken vat 
als wetten uitleggen moeilijke kunsten zijn! 001 

Tenslotte signaleer ik een paar taalkundige vlekjes, toevalligerwijze ( 
beide voorkomend aan het eind van het werk. Op blz. 335 bezigen de bij 
schrijvers den zeer gebruikelijken term "zich assumeren"; het "zich" zit hul 
echter reeds in "assumeren" zelf en is dus overtollig en onjuist. Op blz .. · del 
336 vind ik: "dat de Sociaal Economische Raad zelf haar commissies mo 
moest kunnen instellen". Brr. 

Mogen deze opmerkingen dienen ten bewijze dat ik met belangstelling 
van dit hoogst nuttige, zeer heldere commentaar op deze belangrijke wet 
heb kennis genomen. ~. VOl 

A. ~ 
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CHRISTELIJKE POLITIEK 
DOOR 

PROF. DR J. P. A. MEKKES 

Naar aanleiding van een gehouden discussie zal in het onderstaande 
worden getracht, beknopt de hoofdlijnen samen te vatten van datgene wat 
naar calvinistisch inzicht onder (het voeren van) christelijke politiek 
dient te worden verstaan. Het zal wel geen opmerking behoeven, dat deze 
samenvatting voor rekening van den steller blijft. 

Het is niet mogelijk, in enig levensvraagstuk inzicht te verkrijgen, 
indien wij niet vooropstellen, dat het leven in zijn alomvattenden zin 
religieus is· Dit wil zeggen, dat heel het scheppingsb~staan is samenge
vat in één grondverhouding, namelijk die van den Schepper tot Zijn crea
tuur, waaraan Hij de levenswet stelt. 

Waarheen wij ook onze aandacht wenden, nimmer komen wij buiten 
die verhouding te staan en elke kant van het leven is slechts een bijzonder 
aspect van die verhouding, elk samenlevingsverband van mensen is slechts 
een bijzondere uitdrukking van de gemeenschap Gods met het mensen
geslacht en daarin met geheel Zijn kosmos. 

Op politiek terrein genieten wij in Nederland het privilegie, dat de 
scheidslijnen der partijen door den loop der historie in het algemeen zijn 
gelegd langs die der godsdienstige levensovertuigingen. Dit is dáárom 
een voorrecht, wijl alzo ook in de politiek duidelijk uitkomt waar het in 
heel het leven om gaat. Wanneer in andere landen men dat voorrecht 
missen moet, is zulks een gevolg van de omstandigheid, dat het universeel 
christelijk levensbeginsel daar in het politieke leven' schuil is gegaan 

\ . onder secundaire tegenstellingen. Men zal het er ook niet op zichzelf 
kunnen activeren door afzonderlijk propaganda te maken voor het vor
men van christelijke politieke partijen. Eerst zal heel het leven in die 
gebieden moeten worden gewekt tot bezinning op het volstrekte koning
schap van den Christus. Slechts een integraal réveil, waarbij de toene
mende internationalisering en in het bijzonder het oeconomisch aspect 
van den modernen mens niet uit het oog mogen worden verloren, zal 
ook voor het staatkundig terrein tenslotte zijn vrucht kutinen afwerpen. 

Onze politieke arbeid ligt bij uitnemendheid op practisch terrein, maar 
bij de snelle intensivering van ons bestaan heden ten dage, zal men de 
hulp ener radicaal-christelijke wetenschapsbeoefening hoe langer hoe min
der kunnen missen. Is de vrees zo ongegrond, dat wij heel hard zullen 
moeten lopen om niet achter te raken? 

Noodzakelijkheid van voorafgaand inzicht. 
Vele christenen van onzen tijd stellen zich den strijd nog wel te een

voudig voor. De historische ontwikkeling komt geheel ter verantwoorde-
17 
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lijkheid van den mens, maar zij verloopt allerminst in aansluiting aan onze 
theorieën over die ontwikkeling en over de werkelijkheid, noch aan die 
van onzen tegenstander noch aan onze eigen. Daarbij valt in acht te 
nemen, dat ons doordenken over hetgeen de belijdenis van Christus' heer
schappij voor de breedte en diepte van het steeds ingewikkelder wordend 
bestaan meebrengt, nog maar van jongen datum is en zijn kan. Wij 
hebben enkele schema's geleerd en als ze tengevolge van de snelle evolutie 
der dingen niet meer schijnen te passen, zijn wij maar al te zeer geneigd, 
z.onder veel critiek het oor te lenen aan wat door anderen is uitgedacht. 
Zulk een synthese gaat langen tijd goed, omdat wij als even beperkte, 
afvallige en nochtans verantwoordelijke schepselen met de anderen staan 
tegenover de wetmatigheden, die God in den kosmos heeft gelegd en die 
door ons verknoeid zijn tot wet der zonde. Samen moeten wij ,Ier uit" 
zien te komen en waarom zou den ongelovigen medemens alle inzicht in 
de standen van zaken ontbreken? Wij weten maar al te goed, hoe hij 

. het in scherpzinnigheid, consequentie en goede bedoeling vaak van ons 
wint. 

Voordat wij over het voor ons liggend vraagstuk verder gaan denken, 
is het nodig, ons helder rekenschap te geven van ons innerlijkst bedoelen. 
Wie beweert, het leven in te gaan met een principe, moet goed weten, 
dat hij, alvorens het slagveld - dat het leven toch is! - te betreden, 
over dit veld overzicht moet hebben genomen en zich een plan voor ogen 
mc5et hebben gesteld, waarvan hij ook in de verwikkelingen van den strijd 
niet zal afwijken. Dat hij zich dit plan niet in alle wendingen en détails 
voor ogen kan stellen, is vanzelf duidelijk en kan ieder wereldlijk veldheer 
hem uitleggen. Integendeel, de bekwaamheid van den strijder moet juist 

. daarin uitkomen, dat hij voor elke wending in den slag zijn "variant" ter 
beschikking heeft om, zich aanpassend aan onverwachte gebeurtenissen, 
het grote, doel in het oog te houden; 

Laten wij het niet. trachten te bedekken: men is het er onder hen, die 
zich christenen noemen, niet over eens, dat aan Christus de totale, inte
grale en radicale heerschappij in onze tegenwoordige wereld toekomt, 
omdat Hij die eenvoudig krachtens de geldigheid van Zijn offer bezit. 
En hier loopt een definitieve scheidslijn. Niet tussen de schapen en de 
bokken - weer moest het overbodig zijn, dit te zeggen - maar wel 
tussen degenen, die het met hun geloof al dan niet aandurven op het 
openbare levensterrein. Over de aanvaarding van het criterium valt niet 
te twisten. Slechts hij aanvaardt Christus' volstrekte wereldheerschappij 
nu, voor wiens geloof de eenheid van Gods scheppers- en verlossers
souvereiniteit vaststaat. Geen theologische redeneringen kunnen hem daar
van afbrengen, omdat hij weet, dat ook de theologie van tevoren door 
geloof is bepaald. 

Bezitten wij het hier bedoelde geloof niet, laten wij ons dan de teleur
stellingen van onderscheidenerlei christelijke actie besparen. Onze half
heden worden door 's vijands onbarmhartige consequenties gemakkelijk 
uit haar stellingen gemanoeuvreerd, want hij onderkent nauwkeurig, waar 
wij aan ons eigen geloof twijfelen, al menen wij zelf, de meest ijzeren 
logica te huldigen. 

Wat is ons grote doel? Is dit, de antithese aan het licht te brengen op 
elk punt van het front, in eigen en anderer houding? Zo ja, dan verkrijgt 
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het gebruik van den term "christelijk" zijn recht. Want hij kan rechtens 
slechts deze ene betekenis hebben: tegen den afval het herstel der schep
ping in de liefde van den G~kruisigde. 

De mens als ambtsdrager. 
De levens- en wereldbeschouwing, waaruit ook de antirevolutionaire 

politische bezinning is opgekomen, belijdt den' radicalen afval en het 
radicaal herstel. Dit leert de Heilige Schrift en de Reformatoren hebben 
het ons weer duidelijk voor ogen gesteld. Maar hoe lag in de schepping 
de mogelijkheid voor die beide? Hoe werken ze door? 

Wanneer wij in scholastischen denktrant de creatuur gaan zien als 
een in zichzelve bestaande zelfstandigheid en den mens hoogstens als 
Gods pachter, die den Pachtheer de vruchten of haar tienden heeft op 
te brengen, dan weten we met de radix, den wortel, geen weg. De scho
lastiek wist er ook geen weg mee en liet hem buiten beschouwing. Dan 
kunnen· de trouwe en de ontrouwe pachters samen rustig over de tech
niek van den wijngaard handelen en het verschil ontstaat eerst over de 
tienden. Maar waar ligt daar dan de grens? Bij den kerkdienst, bij de 
lagere school, de sociale voorzieningen, of hebben het oeconomisch be
drijf, het voetbalveld en de bioscoop er mee te maken? En wanneer 

'mengt de politiek zich daartussen ter verovering van de wapenrnacht 
om ten behoeve van één of meer dezer aangelegenheden een bepaalden 
wil door te zetten, en zal deze wil dan mede bepaald zijn door inzicht 
omtrent hetgeen men aan den enigen Eigenaar verschuldigd is, of zal hij 
zich tot bemoeiing met de "cultuur" als zodanig bepalen? Heeft derge
lijk "als zodanig" mogelijkheid en recht van bestaan? 

Het antwoord op deze vragen, welke in de laatst geformuleerde vraag 
samenlopen, moet gevonden zijn, wil men het overzicht bezitten, dat het 

. dragen der verantwoordelijkheid op het wereldslagveld mogelijk maakt. 
Ons antwoord luidt, dat er voor een "cultuur" op zichzelf geen plaats 

is. In heel den kosmos bestaat er niets op zichzelf. En de mens is geen 
pachter, maar ambtsdrager. God heeft Zijn schepping zo ingericht, dat 
zij generlei bettand heeft buiten het geloof van den mens· 

Het woord "geloof" spreekt voor zichzelf duidelijke taal. Het drukt 
uit, dat de gelovende een vastheid zoekt, die op geen andere wijze is te 
verkrijgen. Tevens dat deze vastheid de laatste is, waar niet meet boven 
uit te vragen valt en waarvan alle andere vastheden afhankelijk worden 
gesteld. Onze tijd verstaat dat weer iets beter dan die van een eeuwen 
een halve eeuw geleden. Toen werd op zijn best het geloof in een afzon
derlijke klasse onzer levensaspecten gerangschikt en wendde men zich, 
als het er om ging, een laatsten toets van zekerheid te verkrijgen, tot een 
andere categorie van ons bestaan, het denkend verstand. Wij zijn er 
iets van gaan inzien, en voor den christen was dit van meetaf duidelijk, 
dat heel dit vertrouwen op het verstand als laatste hof van appèl berustte 
op ons geloof in de geschiktheid en bevoegdheid van het verstand om 
ons zulk een zekerheid te verschaffen. Er is eenvoudig geen zekerheid 

'boven de zekerheid, die het geloof den mens verschaft. 
Wat er van de schepping terecht komt, heeft de Schepper ter verant

woordelijkheid van Zijn menselijken ambtsdrager gesteld. Men versta 
dit goed. Een veldheer is tegenover zijn regering verantwoordelijk voor 
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het gebruik van de strijdmacht. Maar al hetgeen er met deze strijdmacht 
gebeurt, is onderworpen aan de wetten van strategie en tactiek, aan de 
organisatorische structuur der legers en onqerdelen en mede afhankelijk 
van de inwerking van den vijand. Zo zal ook God den ambtsdrager 
oordelen volgens Zijn wet, ieder op eigen plaats en naar de hem toe
vallende mogelijkheden. De mens zijnerzijds wordt in heel zijn optreden 
op aarde geleid door hetgeen hij zich voorstelt of niet voorstelt over zijn 
(waren of vermeenden) God. Het is God, Die hem daartoe dwingt, omdat 
's mensen bestaan - en daarin dat van al het geschapene - geen ande
ren zin heeft dan dien van de verbondenheid met den Schepper en het 
weerspiegelen van Zijn beeld. Daarom kenmerkt dit bestaan zich door 
de onrust en beweeglijkheid. Van oorsprong bestemd als beweging in 
één richting; wordt deze onrust thans tot verwarring als gevolg van den 
on-wil van den afvalligen mens, die het geschapene op zichzelf rich
ten wil. 

De totale ontwikkelingsgang is door God gesteld onder het souverein 
decreet der verlossing en, dank zij deze machtige praedestinatie, mogen 
wij het geschiedproces zien onder den gezichtshoek der antithese. Of
schoon naar één eindpunt heengedwongen, zien wij de wegen der historie 
langs twee tendenties afgetekend: wil en activiteit tot weerspiegeling van 
het beeld des Scheppers in den Overwinnaar Jezus Christus, dan wel 
in verdorvenheid omgewende wil en activiteit tot weerspiegeling van het 
beeld van den afvalligen mens. 

In het geloof, dat is in de laatste zekerheid, scheiden de wegen· Ge
lukkig het land, dat ook in de politiek dezen tweesprong zo zuiver mo
gelijk weet te houden. Laat Nederland toezien, dit privilegie niet kwijt 
te raken. Wij hebben al genoeg verloren. 

De "beweeglijke" zin van den staat is bepalend voor de politiek. 
Als wij onder boven ontwikkeld gezichtspunt ons de vraag voorleg

gen, wat het voeren van christelijke politiek inhoudt, dan kan ons ant
woord daarop Uloeilijk anders luiden dan dat de christen van den staat 
dat weet te moeten maken wat God er mee heeft bedoeld. 

Het is tevergeefs, daartegen een probleem op te werpen door te ver
wijzen naar "veranderingen", door val of hersfel in de "schepping" op
getreden, uit welk probleem wij ons dan door philosophische redene
ringen een uitweg denken te kunnen kiezen, die aan ons hart behaagt. 

Het is evenzeer tevergeefs, langs theologisch ontledenden weg uit het 
souvereine Woord van God pericopen te speuren, die als oorsprongs
axioma's zouden kunnen dienèn, van waaruit wij een draad van ver
meend Schriftgetrouwe gevolgtrekkingen zouden kunnen spinnen. 

Ten aanzien van dit laatste ,kunnen wij niet geheel aan enige uitwei
ding ontkomen, willen wij ons volledig rekenschap geven van. het "prin
cipe", dat de beslissing brengt in den ehristelijken levensstrijd, binnen 
welks omraming ook ons onderwerp thuis behoort. 

Uit het betoog, waarin wij de idee van den pachter ten behoeve van 
die va,n den ambtsdrager hebben afgewezen, zal de lezer begrepen heb
ben, dat wij met het schema van natuur en genade elke twee-terreinen
leer in het door schepping-zondeval-verlossing beheerste creatuurlijke le
ven afwijzen. Schepping en val zijn uit de verlossing in Jezus Christus 
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op geen enkele wijze en nergens los te· maken. Elke - immer theore· 
tische - uiteenbreking vooronderstelt hier de levende eenheid. Daarom 
ontkennen wij ook, dat de Heilige Schrift over het leven der wereld 
zou handelen buiten het project der verlossing. Maar over dit geweldig 
wonder handelt zij evenmin in losse mededelingen, die vervolgens door 
een theologie in systeem zouden kunnen worden gebracht. In haar geheel 
is zij volheid der openbaring, haar licht werpend op het geschapene 
eveneens in zijn geheel. 

Alleen de mens, die döor den Geest de volheid harer openbaring ge· 
100ft, staat in de Waarheid. Elke betekenis, die wij aan hare onder
scheidene mededelingen, uitspraken en bevelen hechten, wordt tevoren 
bepaald door ons geloof in deze volheid der Waarheid, zoals ze in Jezus 
Christus tot ons komt. Of liever: zij wordt beheerst door den greep der 
Waarheid in ons hart, van waaruit ons geloof wordt gestuwd, dan wel 
door de beweegkracht van de leugen in den afvalligen wortel van ons 
bestaan. Wie "gelooft", dat het laatste woord in dezen rechtens berust 
bij de wetenschap, i. c. de theologie, heeft in zijn hart een misschien 
voor hemzelf verborgen synthese aangegaan met het idool der verstarrds
vergoding. 

Wanneer wij, door boven ontwikkelde overtuiging geleid, ons oog 
richten op een samenlevingsverband van mensen als de staat is, dan 
weten wij tevoren, dat ook hij naar zijn aard een afstraling moet zijn 
van Christus' Verlossersglorie; het komt er op aan te zien, hoe. Wij 
weten, dat hij ondt;rworpen blijft aan een structuurwet, waarin de Schep-

. per zijn zin, bouwen gang heeft bepaald. Ook dat de wet der zonde 
temidden daarvan haar invloed openbaart, maar als onderworpen aan 
den Overste van alle koningen der aarde. Het is ons nu ook onmoge1ijk, 
scheiding te maken tussen een statische structuur, die ons zou doen 
inzien wat de staat is, en een dynamiek die ons, naar een bekende onder
scheiding, den staat in beweging zou vertonen. Want geheel de "bewe
ging" der creatuur is er alleen op gericht, haar steeds meer te maken tot 
dat wat zij naar haar onrustigen aard moet zijn. Uit deze beweging om 
den staat aan zijn goddelijken zin te doen beantwoorden, ontspringt de 
politieke strijd, ontspringt dus ook de idee der christelijke politiek. 

Als samenlevingsverband van mensen is het den staat onmogelijk, den 
mens geheel te omvatten. Het menselijk bestaan is alzijdig en behoeft 
vele samenlevingsverhoudingen om in dit tijdelijk leven te kunnen uit
stralen de volheid der religieuze mensengemeenschap zoals die, verlost, 

. in het boventijdelijk Lichaam van Christus de werkelijkheid aller samen
levingswerkelijkheden is. Wanneer de mens probeert, in één _zijner tijde
lijke samenlevingsverhoudingen alle andere te omvatten, dan maakt hij 
daarmede het verabsoluteerde verband tot een uitdrukking van zijn afval. 
Maar evenzeer is het onmogelijk, den staat uiteen te rukken in een veel
heid van losse individuen onder een (dan evenzeer) problematische over
heid. Want de mens, die naar zijn natuurlijke herkomst slechts in religi
euze gemeenschap bestaat, verschijnt ook in het tijdelijke leven nergens 
als afzonderlijk individu. 

Het gaat er nu om, den staat temidden van alles wat hij doet en wat 
er met hem gebeurt, te zien als staat in zijn eigen-aardige structuur. Voor 
de idee der christelijke politiek behoort hij op elk punt der historische 
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ontwikkeling te zijn zoals God hem op en naar de gelegenheid van dat 
ogenblik wenst. M. a. W.: om zelf gehoorzaam te kunnen zijn, behoren wij 
de wet Gods voor het staatsleven naar haar alzijdigheid en bijzonderheid 
te kennen. 

Onder christenen bestaat wel daarover geen verschil van mening, dat 
de staat zich temidden der veelzijdigheid onzer existentie onderscheidt 
door de geheel eigenaardige structuur van zijn "overheidsgezag". In 
deze structuur is voor het in de dialectiek van redelijke beheersing en 
vrijheidsdrang heen en weer geworpen humanisme een probleem bij uit
nemendheid gelegen. Wij zullen ons thans met deze probleemstelling niet 
ophouden, doch willen er op wijzen, dat het unieke kenmerk van het 
overheidsgezag gelegen is in éénzijdige beschikking over de macht der 
wapenen. Bij alles wat de staat doet, staat dit monopolie op den achter
grond. Dáárom is het heel iets anders, wanneer de staat zich met bedrijfs
organisatie, droogleggingen, spoorwegexploitatie, mijnen of staalindustrie 

. bezig houdt, dan wanneer deze zorg in particuliere handen ligt. De wape
nen vormen het laatste beroep om den onderdaan - en in geval de des
betreffende verhoudingen tot oorlog voeren, ook het buitenland - tot 
het volgen van den overheidswil te dwingen. De staat blijft staat, d. w. z. 
enig wettig drager der wapenen. 

Wanneer de staat zulks wil, kan hij door tussenkomst van dreiging 
of effect der wapenen voor het moment den onderdaan naar zijn hand 
zetten. Dit betekent niet, dat hij daarmee ook heel het leven naar zijn 
willekeur kan leiden. Een overheid, die meent, zulks te kunnen doen, 
ondervindt te bestemder tijd den ijzeren dwang der scheppingsorde, die 
haar machtsmisbruik in levensvernieling doet ondergaan. Wel kan het 
lang duren aleer dergelijk régime definitief ineenstort; juist daarvan is 
de jongste geschiedenis een treffend voorbeeld. Intussen verschillen de 
graden van vernieling, welke door 's mensen ongehoorzaamheid in het 
leven wordt aangericht, naar den graad der (on-)gehoorzaamheid. 

De christen, overtuigd, dat God alles eist, houdt den tactisch-politischen 
blik gericht op drie momenten: 

a de onwrikbaarheid der wereldorde, i. c. de staat blijft onder alle 
omstandigheden zijner existentie staat; 

b. de speelruimte, waarbinnen 's mensen willekeur zich tijdelijk kan 
bewegen zonder tot directe ineenstorting van den kring te voeren, i. c. de 
spanning machtsstaat - rechtsstaat (zie hieronder); 

c de idee van den "christelijken", ,d. i. den door God geëisten, staat· 

Staat en rechtsorde. 
De omstandigheid, dat de verhouding tussen den Schepper en Zijn 

schepsel de volstrekt enige is, die geheel het leven vanuit zijn wortel 
omvat, doet den christen er toe besluiten, dat aan elk tijdelijk samen
levingsverband, hoezeer met alle andere ten nauwste vervlochten, slechts 
een wérkingssfeer van beperkte gelding kan toevallen. Binnen die sfeer 
heeft het echter de door God gestelde scheppingsrelatie tot de krachtigste 
uitdrukking te brengen. Het staatsgezag heeft beperkte geldigheid, maar 
is binnen deze geldigheid met "majestas" bekleed (Althusius). 

In het zwaard der overheid dient zich de gerechtigheid Gods aan. Hier 
staan wij tegenover de opvattingen van het christelijk irrationalisme, dat 
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den willekeurigen God predikt als hypostase 1) van den willekeurigen 
mens en derhalve met de zwaardmacht geen weg weet. De calvinist 
ziet in den staat een genadegave tégen de ongerechtigheid, op haar wijze 
weerspiegelend het kruis van Christus, dat uit de voldoening aan het recht 
den vrede heeft voortgebracht. Wanneer andererzijds de gerechtigheid -
van den staat, uit hoofde van diens tijdelijk karakter, geen alomvattende 
geldigheid hebben kan, zo rijst de vraag, van welken aard de rechtsbede
Hng is, in wier dienst het van God aan de overheid verleende zwaard 
tegen de menselijke willekeur gericht behoort te worden. Willen wij op 
deze vraag een antwoord vinden, dan zullen wij allereerst de schromelijke 
verwarring of vereenzelviging van staat en rechtsorde bij den wortel die
nen af te snijden. 

Dit zal ons slechts gelukken, indien wij ons tot geen prijs de probleem
stellingen van het humanisme, waarop wij boven terloops wezen, laten 
opdringen. Gelijk bekend heeft de grote rechtsphilosoof OTTO GIERKE ge
tracht, uit den doolhof, waarin de humanistische staatsleer zich verstrikte. 
den weg te wijzen door staat en recht elk op zijn beurt tot een zijde van 
het menselijk gemeenschapsleven te verklaren. 

Hij meende, dit te kunnen doen doordat hij heel de werkelijkheid 
voorstelde als een historisch verloop, waarbinnen recht en staatsmacht als 
slechts onderling gevarieerde historische verschijnselen hun plaats hadden, 

. en wel in wederzijdse onderlinge spanning. 
N u is inderdaad de macht een historische zinfiguur, maar dit wil niet 

zeggen, dat zij als zodanig niet aan normen onderhevig zou zijn. Het 
karakter van den historischen machtsstrijd zelf is gereguleerd door ilor
men 2), welke dezen strijd zijn banen wijzen. In dien strijd kán het er 
onder meer om gaan, welke beginselen van recht in de toekomst positieve 
gelding zullen krijgen. Denk aan den strijd tegen het nationaal-socialis
tisch Führerrecht, die in een wereldoorlog is uitgestreden. In dezen strijd 
moest eerst de macht van het nationaal-socialisme worden neergeslagen. 
Eerst daarna kon aan de rechtsvorming van West-Europa worden verder 
gebouwd. Niet altijd heeft de machtsstrijd zulk een dramatisch verloop, 
doch wel is hij als machtsstrijd der historie immer onderscheiden van het
geen op zijn fundament wordt gebouwd. Zo is er een historie van het 
recht, hetgeen niet het geval kon zijn, indien het recht zelf niet meer 
was dan een aspect der historische ontwikkeling. 

Macht en recht zijn elk door eigen normen bepaald en van elkaar onder-
scheiden. Rechtsbesef zal een volk niet baten, wanneer het niet over de 
macht beschikt, het effectief te maken; ook dat hebben wij in den bezet
tingstijd ondervonden. Daarmee zijn we nu tevens aangeland bij hetgeen 
het recht in den staat van ander recht onderscheidt. De staat omvat veel 
meer dan zijn rechtszijde en meer dan zijn machtsaspect ook. Daarom 
kunnen in de eerste plaats staat en recht niet als twee zijden van het 

1) Dit betekent, dat men aan God een eigenschap toeschrijft om daarachter de 
eigen afvallige wilsdrift uit te leven. _ 

2) Over deze de historische ontwikkeling omgrenzende normen spreken wij hier niet. 
Wel vestigen wij er nadrukkelijk de aandacht op, dat zij in ononderbroken samen
hang staan met de normen, die tijdens de historische ontwikkeling zelve tot ontplooiing 
worden gebracht, zoals b.v. de rechtsnormen. De historische machtsstrijd tegen het 
nationaal-socialisme ging o. m. tegen zijn onrecht. Men zie het vervolg in den tekst. 
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menselijk gemeenschapsleven worden beschouwd. De staat vertoont alle te I 

zijden van dat gemeenschàpsleven op zijn eigen wijze. dez 
Er is echter meer recht dan dat van den staat alleen. Wanneer een zon 

vader zegt, dat hij recht op zijn kinderen heeft, of de ondernemer dit be- \ 
weert van hetgeen onder zijn leiding plaats vindt, dan willen beide daarmee voo 
b.v. niet zeggen, dat de overheid geen zoon of personeelslid mag opeisen aan 
voor den militairen dienst. De vader bezit ten opzichte van zijn kinderen zijn 
een andersoortig recht dan de overheid ten opzichte van haar onderdanen. stru: 
Idem de ondernemer ten opzichte van zijn personeel. En toch kan aan wru 
het gezinsrecht, dat de vader bezit om in liefde aan zijn kinderen het 1\ 
hunne te geven en hen te leiden, dan wel aan het ondernemingsrecht van Dit 
den "patroon" tot het vragen, verdelen en leiden van den arbeid, het o. i. 
rechtskarakter evenmin worden ontzegd als aan het specifieke recht van 10ss 
de overheid. Het rech1- omstrengelt alle menselijke samenlevingsverhou- voo 
dingen op een eigen wijze; zo heeft het ook in den staat een speciaal voe. 
kenmerk, waardoor het is afgegrensd van het eveneens werkelijke recht son 
buiten den staat. Dit specifieke kenmerk hadden wij reeds gevonden in van 
het fundament der zwaardmacht. ( 

ons 
Het eigen karakter der rechtssfeer van den staat. een 
Reeds vroegen wij er de bijzondere aandacht voor, dat elke mense- leve 

lijke samenlevingsverhouding op eigen wijze de religieuze gemeenschap and 
der mensheid tot uitdrukking brengt. Deze onderlinge verscheidenheid om~ 
zien wij nu ook in de rechtsaspecten dier verhoudingen zich weerspiegelen. din~ 
Een instituut als de Hitler-J ugend schendt het eigen in bloedverwantschap zaal 
gefundeerde liefderecht der ouders om aan hun kinderen de eerste op aan 
geheel het leven gerichte vorming te geven. Daarbij hebben wij te doen C 
met aantasting der juridische souvereiniteit in eigen kring. Zo zal men con 
bij de toepassing van de publiekrechtelijke regeling der bedrijfsorganisatie a 
er tegen hebben te waken, dat niet de overheid zich begeve op het interne heel 
terrein van het ondernemingsbeleid noch de oeconomisch machtige kringen ûitv 
de wapenen van den staat in den dienst van het eigen groepsbelang gaan b 
stellen. De vraag, welke wij nu verder hebben te beantwoorden, luidt: . heel 
gegeven het eigen, van dat der andere kringen afgegrensde, karakter der hun 
rechtsbedeling van den staat, welke is dan de richtlijn, waarnaar de F 
staat zich te gedragen heeft, wil hij voor zich deze scheppingsnorm in mat 
acht nemen? bete 

Wij kunnen dit samenvatten door te zeggen, dat de staat, zich ont- wor 
houdend van inmenging in alle bijzondere rechtssferen, tussen deze sferen die 
onderling het openbare recht heeft te bedelen en hierbij heeft zorg te de ( 
dragen, dat zijn eigen rechtssfeer in stand blijft. Het opmerkelijke daarbij bela 
is, dat de rechtssfeer van den staat - in onderscheiding van de zojuist ver- voei 
melde rechtssferen der particuliere kringen - geen nadere buiten-juri- den 
dische bestemming erlangt, zoals b.v. het recht binnen het gezin, resp. daf zuIl< 
binnen de onderneming als specifiek liefde recht en specifiek oeconomisch onH 
ondernemingsrecht moet worden aangemerkt. In den staat gaat het er te s 
om, de wapenen te gebruiken om een vredig en rechtvaardig samen- V 
leven 3) der onderscheiden werk- en levenskringen van het volk mogelijk von 

recb 
3) Vrede door recht I ' de 1 
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te maken en' dit samenleven tegen geweld van buiten te beschermen. In 
dezen stand van zaken openbaart zich de staat als instituut om der 
zonde wil. 

Wanneer dit de roeping is van den staat, zo vloeit daaruit dadelijk 
voort, dat hij dan in de eerste plaats niet zichzelf mag schuldig maken 
aan inbreuk op de volstrekt eigen rechtsbevoegdheden van degenen, die 
zijn beschenning behoeven. In de tweede plaats volgt daaruit ook, dat de 
staat binnen de omgrenzing zijner competentie eerst dient op te treden 
waar het hieronder te bespreken algemeen volksbelang dit eist· 

Men heeft vroeger wel eens gesproken over den staat als noodverband. 
Dit willen wij vermijden, omdat dergelijke gedachte ons voert tot een 
o. i. ongeoorloofde abstractie ten aanzien van het goddelijk plan der ver
lossing. Maar het bevatte dit waarheidselement, dat het onze ogen opende 
voor een noodzakelijke onderscheiding, namelijk tussen de algemene be
voegdheid van den staat tot het regelen van de rechtsorde tussen de per
sonen en kringen op zijn gebied enerzijds en de wijze van uitvoering daar
van andererzijds. 

Op ditzelfde punt ligt ook het waarheidselement in het overigens door 
ons afgewezen thomistisch subsidiariteitsbeginsel. Afgewezen, wijl het 
een natuurlijke alomvattendheid van het staatsverband voor het tijdelijk 
leven onderstelt. Maar wij willen mede den nadruk leggen op wat het 
andererzijds naar voren brengt, t. w. dat de staat - ook al zou hij er onder 
omstandigheden de bevoegdheid toe hebben - ook in de rechtsverhou
dingen tussen de personen en kringen niet ingrijpe buiten bepaalde nood-
zaak. Voor den thomist is de subsidiariteit grondbeginsel, voor ons is zij 
aan de norm der souvereiniteit in eigen kring onderworpen. 

Ons baserend op de norm der souvereiniteit in eigen kring, kunnen wij 
concluderen, dat 

a. de staat in zijn bestuursinrichting en strafrechtsoefening al datgene 
heeft te verrichten wat nodig is om zijn boven omschreven taak te kunnen 
uitvoeren, m. a. w. wat nodig is tot handhaving van zijn gezag; 

b. de staat in zijn burgerlijke rechtsbedeling, waar nodig, dwingend 
heeft op te treden om aan de rechtmatige belangen aller onderdanen . in 
hun eigen samenleving ruimte van ontplooiing te waarborgen. 

Het is van grote betekenis, goed te vatten wat wij hierbij onder recht
matige belangen verstaan. Voor den aandachtigen lezer zal het geen 
betoog behoeven, dat daaronder alleen die belangen verstaah kunnen 
worden, die aan een persoon of kring eigen zijn uit hoofde van de plaats, 
die hem krachtens de wet Gods voor het mensenleven toekomt. En, waar 

" de ordening Gods in zichzelve volkomen is, kan een werkelijk rechtmatig 
belang in dezen zin nimmer in botsing komen mét een op denzelfden 
vöet rechtmatig belang van een andere persoon of kring. Dat het voor 
den mens moeilijk kan zijn en in het moderne leven ook veelszins is, om 
zulke rechtmatigheid in te zien en daaraan rechtsgevolgen te verbinden, 
ontheft niet va~ den plicht, dit inzicht met inspanning van alle kracht na 
te streven, wijl zonder dat niet waarlijk recht gedaan kan worden. 

Voor den staat treedt nu dadelijk deze bijzondere moeilijkheid naar 
voren, dat hij bij de beoordeling van het algemeen volksbelang, behalve 
rechter over anderen, tevens rechter in eigen zaak moet zijn. Want van 
de handhaving van zijn gezag en het verrichten van al hetgeen daartoe 
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nodig is, hangt het af of hij zijn geheel enige taak van publieke rechts
bescherming met de wapenen zal kunnen vervullen. En op dit punt duikt 
het vraagstuk van den rechtsstaat op. 

De zin der openbare rechtsbedeling. 
Wanneer de christen, tezamen met vele humanisten, den machtsstaat 

verwerpt, rijst aanstonds de vraag: hoe moet de rechtsstaat worden ver
wezenlijkt? Een tussenweg is er niet. Een ogenblik doordenken kan ons 
daarvan overtuigen. De met de wapenen toegeruste staat moet zich immer 
in de eerste plaats verklaren ten overstaan van het recht. Hij kan aan het 
geloofs- en liefdeleven moeilijkheden in den weg leggen; hij kan de oeco
nomie bevorderen of belemmeren, het vrije verkeer zijner burgers onder
ling bedreigen, hij kan voor wetenschap en kunst een steen des aanstoots 
dan wel een steunpilaar zijn; dit alles wordt van zijnentwege door de 
onderdanen te allen tijde ondervonden als dreiging of hulp, waarbij wapen
geweld op den achtergrond staat en waartegen alzo bij geen instantie 
meer enig effectief beroep mogelijk is. Maar met dat al kari de staat aan 
het innerlijk geloof, de liefde, den eigen zin van handel en bedrijf, weten
schap of kunst enz. niets af of toe doen. De van hem ondervonden be
lemmering of bevordering zal zich ten opzichte van de andere levens
uitingen doen kennen als rechtmatig dan wel onrechtmatig. Nader: als 
een (latent) gebruik zijner wapenen terecht of ten onrechte. Slechts wie, 
christen of niet-christen, zijn hart gezet heeft op enige vermeende vast
heid binnen dit tijdelijk bestaan, zal trachten, zulks te ontkennen, doch 
niet dan ten koste van zijn beoordeling der werkelijkheid en een aan de 
idee van den machtsstaat; hoe dan ook, verleenden voorsprong. 

Het kan niet in onze bedoeling liggen, bijzondere aandacht te wijden 
aan de geschiedenis der rechtsstaatstheorieën ; humanisme en synthese
philosophie hebben ook op dit gebied waarheidselementen aan den dag 
gebracht, doch zijn onvruchtbaar gebleven in de oplossing der voor ons 
liggende vragen. 

Is er uit anderen hoofde reden om de vraag van den. rechtsstaat in het 
middelpunt te stellen der christelijke politiek? Velen beantwoorden deze 
vraag ontkennend. Voorzoveel onder ons dit antwoord mede ontkennend 
uitvalt, moet dit worden toegeschreven aan de taaie doorwerking van het 
dualistisch schema van natuur en genade in de Nederlandse protestantse 
levens- en wereldbeschouwing. Dit dualisme heeft een minder gunstigen 
klank gekregen en zelfs willen niet velen onder ons het nog opnemen voor 
een afzonderlijk gebied van "gemene gratie". Maar dat het onder ons 
gemeen goed zou zijn, onder het voeren van christelijke politiek, gelijk 
boven uiteengezet, te verstaan: van den staat als zodanig trachten te 
maken wat God er mee heeft bedoeld, - daar is het nog ver vandaan. Wel 
worden, bij het toenemen der ingewikkeldheid van de vraagstukken en 
het snel in bekwaamheid groeien van onze tegenstanders, vooral uit den 
hoek der nieuwere synthesen tussen christendom en existentialisme, dui
delijker dan voorheen de leemten gevoeld, waartoe niet voldoende door
gedachte principiën voeren. Doch een rechtstreekse verbinding tussen 
Pinksteren en rechtsstaat, dat moet voor veler onuitgesproken besef 
hetzij op piëtisme hetzij op intellectualisme uitlopen. Het gevolg is, dat 
men blijft zweven tussen het onbestemde gevoel, toch ook in de politiek 
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christen te moeten zijn, èn de moeilijkheid, hiermee tegen de vraagstukken 
der dagelijkse realiteit op te roeien. Het blijft dan bij een omlijsting, 
enkele geprivilegieerde 'Onderwerpen en een bekroning. 

Daarom willen wij met nadruk stellen: in het middelpunt der christe
lijke politiek behoort de eis van den rechtsstaat te staan. In de eerste 
plaats: de in eigen kring souvereine staat met een in eigen kring souve
rein gezag ter uitvoering van zijn openbare rechtstaak. Het betreft hier 
allereerst souvereiniteit in eigen kring in positieve betekenis. Derhalve: 
wat is de openbare rechtstaak van den staat? Wij zagen reeds: zij omvat 
het afdwingen van ruimte tot ontplooiing van den zin aller samenlevings
verhoudingen, in zich sluitend het tegengaan van onrechtmatige uitbrei
ding ten koste van anderen. Wij kunnen er nu aan toevoegen: in deze 
hoogste ontplooiing van alle levensverhoudingen naar haar eigen aard 
heeft de staat zorg te dragen, dat het in hem tot staat georganiseerde volk 
als geheel tot zo groot mogelijken bloei gerake. Bij al hetgeen hij hiertoe 
verricht, blijft hij noodwendig staat; treedt hij verkeerd op, dan is zijn 
falen vóór alles onrecht (wapenmisbruik). In zijn pogen om het juist te 
doen openbaart hij zich (positief) als rechtsstaat. 

Kan dit alles niet worden ingezien en in praktijk gebracht van' een 
ander dan christelijk standpunt ? Ons antwoord luidt zeer beslist: neen. 
Het tot ontplooiing laten komen van ieder levensverband en van de ver
houding der verbanden naar hun aard, zonder dat de mens daarover 
eigenmachtig eigen wil laat heersen, is alleen mogelijk bij erkenning van 
den enigen wortel der schepping in de religieuze verhouding tussen God 

.' en Zijn kosmos, hetwelk de christen niet krachtens enige verstandswerk
zaamheid in wijsbegeerte of theologie, doch uitsluitend op grond van zijn 
geloof in de volheid der geopenbaarde Schriftwaarheid inziet. En, vermits 
het gaat om den in Christus herstelden wortel, zijn voor hem Hemelvaart 
en Pinksteren rechtstreeks in geding. 

Het bevorderen van deze ontplooiing van het volksleven kan de met 
de wapenen bij uitsluiting toegeruste staat nu alleen doen door middel 
van zijn openbare rechtsbedeling. Buiten den zin der openbare rechtsbe
deling is het "algemeen belang" te definiëren noch te vatten. De idee 
van de "salus publica", aldus Prof. DOOYEWEERD (W. d. W. 111 blz. 399), 
was, bij het gemis aan iedere juridische begrenzing, de hefboom, waar- , 
mede de machtstaatsidee de hechtst verankerde vrijheden uit de funda
menten lichtte. 

Openbare rechtsbedeling betekent ten eerste: rechtsbedeling, die .zich 
niet inlaat met hetgeen tot het inwendige recht van kerk, gezin, bedrijf, 
vereniging behoort, voorzover ook deze rechtsverbanden 4) zelf niet op 
het terrein van den staat en van elkander komen. Het betekent ten tweede: 
rechtsbedeling, die zich met de rechtsverhoudingen tussen personen en 
verbanden slechts inlaat, voorzover zij daartoe hetzij door de er bij be
trokkenen wordt uitgenodigd, onder strafbedreiging tegen eigenrichting, 
hetzij daartoe wordt genoopt doordat deze verhoudingen zich in de his
torie in on-gerechtige richting dreigen te ontwikkelen of reeds ontwik
keld hebben (denk, naast het algemeen strafrecht, b.v. aan onze zgn. sociale 
en "arbeids" -wetgeving). Het betekent ten derde: rechtsbedeling die, 

4) Hiermee is bedoeld, dat zij o. m. óók verbanden zijn in den zin des rechts. 
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onder inachtneming van dit alles, het oog gericht houdt op het belang 
van het volk als geheel temidden der wereldsamenleving en uit dien hoofde· 
op velerlei gebied maatregelen treft en lasten op kan leggen. Ook in dit 
laatste geval blijven wij, gelijk reeds opgemerkt, spreken van rechtsbe
deling, wijl van de wapenen van den staat geen hoger appèl meer mogelijk 
is en elke misgreep van den staat ten aanzien van enig gebied van het 
mensenleven zich derhalve vóór alles als onrecht aandient. 

. Er is echter een andere, in onzen tijd in belangrijkheid toegenomen, 
grond, die een sterke accentuering van het openbaar karakter der state
lijke rechtsbedeling in haar onverbrekelijke betrokkenheid op de alge
meenheid van het volksbelang noodzakelijk maakt. ROUSSEAU en de Franse 
revolutie hebben gemeend, tegenover de particularistische doelstellingen 
van het ancien régime de noodwendig op het algemeen belang gerichte 
algemene wil van het souvereine volk te moeten stellen. Zij hebben daarin 
meegewerkt, het instituut van den staat te ontdoen van particuliere bij
mengselen, die dit algemeen volksbelang niet op het oog hadden, veeleer 
daarvoor schadelijk waren, en zo den modernen staat te doen verschijnen, 
die, hoezeer voortbewogen door de dynamiek van de politieke partij
beginselen, geen bijzondere buiten-statelijke doelstellingen meer zou 
dienen. 

In onzen tijd beleven, wij echter de snelle opkomst van partij-éliten, die, 
gebruik makend van de middelen, haar door de "democratische" evolutie 
der moderne overheidsorganisatie geschonken, haar sociaaloeconomische 
machtspositie door middel van het statelijk monopolie der wapenmacht 
trachten veilig te stellen en daaraan de andere volksbelangen en nationale 
geledingen dienstbaar pogen te maken. Door infiltrering van partij
instanties binnen het publiek organisme enerzijds en syndicalistisch machts
vertoon andererzijds (Belgische koningskwestie I), door ondermijning van 
den eerbied voor wet en grondwet en door de tendentie, particuliere en 
overheidstaak in dezelfde handen te leggen, stevent men in de richting van 
den totalitairen partij staat, voorshands slechts door vrees voor tegen de 
leiding zelve zich kerend extremisme uit eigen kring geremd. 

Deze koers, welke op samenvloeiing van partij-élite en overheid het 
oog gericht houdt, wordt steeds gevaarlijker, naarmate de historische ont
wikkeling van het menselijk samenleven het toenemen der in de goddelijke 
wereldorde gegeven vervlechting der samenlevingsverhoudingen als ge
zamenlijke uiting der ene scheppingsrelatie aan den dag doet treden. 
Steeds duidelijker blijkt, dat de staat, die zelf alle kanten vertoont welke 
er in dit leven te ontdekken zijn, zich ter wille van het eigen volk als 
geheel met alles moet inlaten, zonder dat er van zijn maatregelen hoger 
(rechts-)beroep mogelijk is. 

In het bijzonder ook onze christelijke vakbeweging staat tegenover zulke 
staatsbemoeiing geenszins antipathiek en zij vindt een bondgenoot in het
geen uit oeconomisch-vakwetenschappelijken kring naar voren wordt ge
bracht. Het is wel, maar zij hebbe te bedenken, dat deze staatsbemoeiing 
zich tegen haar en haar beginselen zal keren wanneer zij er toe zou bij
dragen, het openbaar karakter der statelijke rechtsbedeling te doen onder
graven door aan infiltratie van het genoemde élite-wezen binnen het over
heidsorganisme mede te werken. Kwaad wordt nooit erger gestraft dan 
wanneer men de reactie der scheppingsorde zelf over zich haalt., En dit 
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zou zich pijnlijk doen gevoelen, indien een mede door de christelijke vak
beweging binnen gelokt syndicalisme haar straks met de veroverde wa

. penen van den staat het zwijgen zou opleggen. 
Onzerzijds willen wij met nadruk naar voren brengen, dat niets zozeer 

in dezen kwaden tijd de christelijke politiek dient te beheersen als de 
waakzaamheid tegen het doordringen der tendenties van den partij staat 
in welken vorm ook. En niets is zo geschikt om het oppositioneel ver
mogen der in het defensief gedrongen protestantse groepen te verzwakken 
als het om redenen van sociaal-oeconomischen aard toegeven aan de over 
landsgrenzen heen scherp geprojecteerde oogmerken van den politieken 
tegenstander. Het stemt niet tot gerustheid, wanneer bij gestadigen uit
bouw der christelijke vakorganisatie in de richting op deelneming aan 
"p. b.o." e· d. men de ogen moeilijk open kan krijgen voor het meest posi
tieve in de positieve staatstaak, de behartiging van het algemeen belang 
in strict publiek-rechtelijke betekenis. Het woord van T ALMA: de demo
cratie zal alleen veilig zijn als ze zich laat beheersen door den Christus, 
worde niet losgemaakt van de verschrikking van het Kruis, om het vro~ 
melijk in zwevenden staat te houden boven eigen aardse bedoelingen. 

Wanneer de antirevolutionaire partij eerlang tot herziening van haar 
beginselprogram mag overgaan, zie zij dit heden haar bestaansrecht be
heersend punt niet voorbij. En zulks temeer, wijl het plechtanker der open
baarheid onzer rechtsbedeling en der algemeenheid van ons volksbelang 
vóór ons staat in de aan onze calvinistische politiek zo nauw verbonden 
historische gestalte van het Huis van Oranje, onze boven alle partij
belang verheven Overheid. 

Erkenning van de rechtssferen buiten den staat. 
Wij spraken over souvereiniteit in eigen kring van den staat in posi

tieve betekenis. Wijl deze alleen in onmiddellijken samenhang met de 
souvereiniteit in eigen kring der andere samenlevingsverhoudingen tot 
uitdrukking kan komen, waren wij genoodzaakt, deze laatste in ons betoog 
onmiddellijk in rekening te stellen als begrenzing der staatsbevoegdheid. 
De bezinning op den (christelijken) rechtsstaat zal dan ook in de tweede 
plaats inhouden een opzettelijke erkenning van deze in eigen kring souve
reine rechtssferen buiten den staat. Een uiteenzetting daarover behoort 
niet tot ons onderwerp. Slechts vestigen wij er de aandacht op, dat het 
beginsel der souvereiniteit in eigen kring historisch wel het eerst tegen- . 
over den staat tot uitdrukking moest worden gebracht en ook met het 
oog op diens wapenen altijd een bijzondere scherpte zal behouden, doch 
geenszins is beperkt tot die verhoudingen, waarbij de staat in geding is. 
Veeleer moge uit het voorafgaand betoog duidelijk zijn, dat het ook tegen 
den staat alleen daarom kan worden aangevoerd, wijl het voortvloeit uit de 
geheel enige religieuze verhouding tussen den alleen volstrekten Souverein 
en Diens verbondssubject. 

De verantwoordelijkheid des volks; politieke partijen. 
Om in het politie~ leven gehoorzaam te kunnen zijn, zo zeiden wij, be

horen wij aan te vangen met de vraag naar Gods bedoeling met den 
staat. In het voorgaande hebben( wij aan de beantwoording van die vraag 
een zekere aanvankelijke uitwerking trachten te geven, zulks binnen den 
A. s. XXI-9 19 
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historischen samenhang van de calvinistische staatsleer. Wanneer wij ons 
nu gaan afvragen, tot wie de eis de1" bedoelde gehoorzaamheid komt, dan 
hangt het antwoord andermaal af van ons inzicht in de structuur van den 
staat zelf. Wij, zijn leden, zijn het immers, die de structuur van den staat, 
Daar het goddelijk bestek, moeten verwerkelijken. 

Afgezien van enig speciaal ambt dat wij in den staat zouden kunnen 
. bekleden, staan wij tot hem in twee relaties, t. w. die van staatsburger 
en die van onderdaan zijner overheid. De gehoorzaamheid, waarop wij 
thans het oog hebben, is niet die van· onderdaan tegenover overheid, maar 
die van den staatsburger tegenover God. In het bijzonder de calvinistische 
jurist JOHANNES ALTHüSIUS - die door ons allen behoorde te worden ge
kend - heeft tegenover humanisme en scholastiek van zijn tijd de aan
dacht-gevraagd voor de verantwoordelijkheid van het volk jegens den 
geheel enigen Souverein voor wat de verwerkelijking van het staatsleven 
aangaat. Stelde hij dezen eis in het aangezicht van het toenmaals op
dringend vorsten-absolutisme, wij hebben hem heden met niet minder 

. klem te herhalen tegenover de pretenties der steeds verder ontaardende 
democratie. Deze laatste toch is er op uit. het politiek verantwoordelijk
heidsgevoel der massa te verzwakken ten behoeve van de macht ener 
partij-élite en alzo elke ware democratie door middel van haar nivelle
ringsschema (heerschappij van de dèmos, het volk, als zodanig, in alle 
samenlevingsverhoudingen en tot eiken prijs) om hals te brengen. Het 
geloof, waaruit zij zich en haar volgelingen voedt, kan van zeer verschil
lende herkomst zijn, het is van elk christelijk verantwoordelijkheidsbesef 
vervreemd. , 

Nadat dé zich uit de feodaliteit ontwikkeld hebbende standenstaat zich, 
door de Franse Revolutie heen, in den modernen eenheidsstaat had omge
zet, kon geen enkele- klasse van burgers zich op den duur meer aan de 
door ALTHUSIUS in het licht gestelde verantwoordelijkheid onttrekken, 

. welke stand van zaken tengevolge van het tot stand komen van het alge-
meen kiesrecht een scherp accent ontving. In het kiesrecht toch is de 
burger wettelijk bekleed met de bevoegdheid, die het dragen der ver
antwoordelijkheid voor het generale staatsbeleid tot plicht maakt, een 
plicht welke hem blijft aankleven hetzij hij tot de regeringspartijen dan 
wel tot de oppositie behoort. 

De hieruit voortvloeiende strijd der partijen in en buiten het parlement 
levert ons het toneel der botsingen van het wederz~ds geloof op politiek 
terrein. Wanneer een partij dit zou trachten te ontkennen door aanvoering 
van het argument, dat zij uitsluitend voor bepaalde "belangen" in het 
krijt treedt, dan heeft zij daarmede beleden, dat haars inziens de wapenen 
van den staat gereed dienen te worden gehouden tot het laten dienen van 
dit belang door geheel het volk bij voorrang. Ontkenning kan geen uit
komst bieden, daar hij die in den staat optreedt, het karakter van den staat 
als behartiger van het algemeen volksbelang door geen beweringen zijner
zijds kan veranderen. De meeste partijen zullen dan ook pretenderen, 
dat dit algemeen belang slechts gediend kan worden op de wijze zoals 
zij het voorstaan. Wordt hierin echter een b.v. specifiek oeconomisch be
lang onderkend, dan staat daarachter wederom het geloof, dat overweging 
van het (voorgewende) algemeen »elang nooit een ander-e conclusie te
voorschijn kan brengen dan een, die op het oeconomisch welzijn betrok-
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ken is. De oeconomische (welvaarts-)kant van het leven is daarmee, bij 
voorrang, algemeen verklaard. Achter al dergelijke niet aan het principe 
der souvereiniteit in eigen kring georiënteerde, niet onder de klem ener 
waarachtige publieke rechtsbedeling gestelde, vermommingen van de idee 
der salus publica herkennen wij de poging, het instituut van den staat 
integraal aan te wenden tot het bereiken van bepaalde doeleinden, instede 
van net verlangen, den staat waarlijk staat te doen zijn 5). 

Hoewel in het licht onzer voorafgaande uiteenzettingen ten overvloede, 
willen wij hieraan toevoegen, dat - uiteraard - het nastreven van doel
einden op geen enkel gebied van het leven als zodanig kan worden ver
oordeeld· Maar: in het vooropstellen der doeleinden, vóór en onder ter
zijdestelling van het tot zijn bestemming voeren van het goddelijk insti
tuut zelf, kondigt zich de afval aan van den mens, die het leven op zich
zelven begeert te richten zonder zich om wet of bedoeling van den Schep
per te bekommeren. De christen, die zich hieraan zou schuldig maken, 
aanvaardt gaarne de pachthoeve doch weigert het ambt. 

Het acute gevaar; opmerking over verhouding tot de kerk. 
Wanneer wij thans onzen blik willen wenden tot de (protestants-) 

christelijke partij in land en parlement, zien wij af van nadere verkenning 
van hetgeen wij tegen..àver ons vinden. Slechts willen wij herhalen, dat met 
het voortdringen der totalitaire tendenzen van de moderne Revolutie in 
de democratische landen een ononderbroken ondermijning van het waar
lijk publiekrechtelijk staatsgezag hand aan hand gaat. Naar onze over
tuiging is dit het acute gevaar, waartegen de christenpolitkus zich heeft 
te keren. Elke synthese met het streven van den tijd bergt een dodelijk ge
vaar voor de vrijheid in zich. Men kan niet naar één zijde de souvereini
teit in eigen kring willen handhaven en tegelijk naar de andere de wapen
macht van den staat aan particuliere handen toevertrouwen. 

Een ander punt, dat binnen het bestek van dit artikel onmogelijk be
handeling kan vinden, is de verhouding van staat en kerk. Wij volstaan 
met de volgende opmerking. Hoezeer staat en kerk onderling in bestem
ming verschillen, zij komen tegenover de andere menselijke samenlevings
verbanden hierin met elkaar overeen, dat zij beide een niet-particulier 
karakter dragen. De aard der macht, waarin zij elk voor zich hun funde
ring vinden en waarover wij evenmin verder uitweiden, brengt bovendien 

. met zich, dat deze onder omstandigheden den mens op het ernstigst kan 
bedreigen. Een en ander maakt dan ook de onderlinge verhouding dezer 
beide instituten meer gevoelig dan die van welke andere verbanden ook. 
Stellig zijn zij aan elkander niet onderworpen, waar elk zijn eigen roeping 
van den Heer der wereld ontvangen ~eeft. Intussen heeft een ieder, ambts
drager of particulier, ter plaatse waar het Woord verkondigd wordt, zijn, 
hart tot luisteren te zetten, opdat hij daarná in eigen ambtelijke verant
woordelijkheid zal kunnen uitmaken wat hem in zijn roeping te doen staat. 

6) Verdere uiteenzetting over de "leer der staatsdoeleinden" moeten wij ons in het 
onderhavig verband ontzeggen. Slechts zij opgemerkt, dat ook het stellen van doel
einden aan de structuur i. c. van dep staat georiënteerd behoort te zijn, waaruit 
voortvloeit, dat het bevorderen van een7Jjdige en groepsbelangen nimmer tot de voor 
den staat geoorloofde "doeleinden" kan worden gerekend. 
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Partij en fractie. 
Reeds in den aanvang deden wij opmerken, dat gelovigen en onge

lovigen tezamen aan dezelfde wereldorde zijn onderworpen, waarbinnen 
thans over allen de wet der zonde heerst en waarvan aan ons aller bedorven 
inzicht slechts een zeer beperkte kennis toevalt. Boven ons aller hoofd 
bewaart deze wereldorde een majesteitelijk zwijgen, zich automatisch 
wrekend als zij door wie ook geschonden wordt. De christen zal trachten, 
bij het licht der Woordopenbaring zich een inzicht ter gehoorzaamheid 
te verwerven. De ongelovige zal kennis trachten te verkrijgen in zijn eigen 
belang, doch niet dan nadat hij de wet van zijn afgodische religie over den 
kosmos heeft afgekondigd. Nochtans ondergaat hij tot op belangrijke 
hoogte den goddelijken dwang, waardoor hij uit nood moet volgen. Hier
uit vloeit voort, dat ter bereiking van onderscheidene noodzakelijke doel
stellingen ook in de politiek christenen en niet-christenen kunnen samen
gaan, waarbij niet van te voren valt uit te maken, hoe en wanneer dit 
mogelijk en dikwijls vereist is. . 

In verband hiermee dienen wij een scherp onderscheid te maken tussen 
de christelijke politieke fractie in het parlement en de christelijke politieke 
partij onder de kiezers. De fractie zal, uitgaande van haar eigen begin
selen, onder de zojuist geschetste situatie telkenmale hebben uit te maken, 
in hoeverre zij met anderen moet· medewerken of hun tegenstand moet 
bieden. Het desbetreffend besluit kan een meer permanent dan wel een 
accidenteel karakter dragen (regeringspartij of oppositie, voor of tegen 
stemmen enz.). De partij kan zich weliswaar van deze situaties niet los
maken, maar haar taak is een principieel andere. 

De christelijke politieke partij is een geloofsorganisatie, gegrond in 
de macht ener gemeenschappelijke overtuiging omtrent hetgeen Gods 
openbaring eist met betrekking tot de staatstaak. In het begin van deze 
bijdrage vestigden wij er de aandacht op, dat er in een land voor de 
christelijke politieke partij eerst plaats komt, wanneer het leven een alge
hele opleving gaat vertonen van den christelijken strijd. Zulk een univer
sele activering komt in eerster instantie ter verantwoordelijkheid van de 
kerk. Waar de kerk ingezonken is en wereldse (naar het totalitaire neigende) 
tendenties vertoont, waar der mensen hoogste belangstelling op verbete
ring hunner "oeconomische" omstandigheden is gericht, is er voor een 
christelijke politieke partij geen plaats. Wie zou menen, met haar organi
satie een aanvang te kunnen maken zonder eerst de kerk te hebben opge
wekt tot prediking van een waaraèhtig levend Evangelie, spant de paarden 
achter den wagen. 

Het is echter onmogelijk, dat degenen die zulke levende boodschap heb
ben vernomen, niet aan het werk zouden gaan om onder alle andere 
levensgebieden ook dat der politiek te onderwerpen aan den Christus. 
Zij zullen dit 'werk tenslotte niet anders kunnen verrichten dan door zich 
te organiseren in eigen christelijke partijen. Immers is het eerste vereiste 
tot het voeren van strijd de vorming van macht, d. w. z. invloed van be
ginselen. De fout van de "doorbraak" in dit opzicht was, dat zij ten aan
zien van den invloed der christelijke beginselen aan deze wet meende te 
kunnen ontkomen. Dit is echter onmogelijk gebleken. Slechts verplaatsing 
is opgetreden en wel naar christelijke groeperingen binnen andere partijen, 
welke daar echter door versplintering machteloos zijn. 
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Het program der christelijke politieke partij zal dan ook een belang- . 
rijk element aan belijdenis inhouden. Niet zo, dat de partij delen van de 
kerkelijke belijdenis zou herhalen, los van haar overige eisen ten aanzien 
van den staat. Integendeel: in de specifieke staat.saangelegenheden laat zij 
het bevel der Heilige Schrift spreken op geheel eigen wijze. Om een 
voorbeeld te noemen: wanneer - gelijk heden ten dage - de bemoeiing 
van den staat met het dusgenaamd sociaal-oeconomisch leven actueel is, 
dan zal de christelijke politieke partij er niet aan kunnen ontkomen, een 
duidelijke belijdenis te stellen aangaande het in de praktijk principieel 
zich aandienende punt. Laat zij vandaag na, duidelijk positie te kiezen 
tegen de particularistiscne overheersingstendenzen van het westers socia
lisme, dan kan geen piëteitsvolle zinswending haar het recht op het attri
buut "christelijk" verschaffen. Dat zij in het program met een enkele aan
duiding dient te volstaan en verder haar leden daarin zullen moeten wor
den onderwezen, doet vanzelfsprekend niet ter zake. Wel is het van 
belang, de politieke belijdenis aan te passen aan de historische ontwikke
ling van het staatsleven, daar zij anders sterft. Aan bovengenoemd voor
beeld moge dit duidelijk zijn. 

In tegenstelling tot hetgeen de tactiek van de partijfractie in het parle
ment uitmaakt, komt de factor van het z.g.n. praktisch bereikbare in de 
formulering van het partijprogram eerst in de tweede plaats. Men zal 
dezen factor niet geheel kunnen veronachtzamen, daar men anders bij 
voor- en tegenstander verwachtingen zou wekken die met de werkelijk
heid geen enkel verband houden. Zo is het in onzen tijd ongerijmd, een 
partijprogram af te stemmen op directe bereikbaarheid van wat wij een 
christelijken staat zouden noemen, d. w. z. zulk een die in allen dele aan 
den eis Gods voor het staatsleven voldoet. Dit heeft de bittere ervaring 
van den schoolstrijd te onzent wel geleerd. Het moet echter. onverkort 
gericht zijn op het voeren van den .strijd zelf voor deze goddelijke orde
ning, zonder de onbereikbaarheid der uitkomst in rekening te stellen; 
zulks toch zou in strijd zijn met den primairen ei~ van het geloof. Juist 
daarom zal de partij zowel in haar beginselprogram als anderszins onder
scheid maken tussen hetgeen zij het volk als algemene roeping voor ogen 
meent te moeten houden en datgene wat zij onder de v~houdingen van 
plaats en tijd meent te moeten bevorderen. De bijbel op de volksschool is 
heden geen desideratum der antirevolutionaire partij. Dit zou het geval 
zijn, zodra de openbare school als zodanig zou zijn gechristianiseerd, het
geen weer eerst in een christelijk volk mogelijk zou zijn. 

"Christelijk" volk; noodzakelijkheid der "geestelijke" machtsvorming. 
Zo worden wij vanzelf gebrach~ tot het uiterst gewichtig complex van 

vragen, vervat in de trits: christelijk volk, christelijke staat, christelijke 
overheid. 

In het voorafgaande hopen wij genoegzaam duidelijk te hebben ge
mac1.kt, dat wij met den term "christelijk" bedoelen: overeenkomstig de 
in Christus in stand gehouden ordening Gods, en wel in principiële anti
these tegenover al hetgeen uit den afval is. 

Reeds terloops spraken wij in ander verband over het begrip "macht", 
meer in het bijzonder over wapenrnacht, macht van rechtsbeginselen en 
van geloofsovertuiging. Sprekend over "christelijk" volk hebben wij een 
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volk op het oog, dat onder de macht staat der christelijke geloofsovertui
ging. Nu is een volk nooit buiten een staat georganiseerd als volk. Heb
ben wij dus in waarheid met een christelijk volk te doen, dan zal het :zijn 
geloofsovertuiging niet in de laatste plaats tot algehele gelding brengen 
op het terrein van het staatsleven. Een christelijk volk kan tekort schieten 
in het voeren van christelijke politiek, doch omgekeerd is het onmogelijk, 
een christelijken staat te verwerkelijken, indien het staatsvolk niet christe
lijk is. Dit vloeit onmiddellijk voort uit de gesteldheid van den modernen 
staat, zoals wij die, o. m. onder aanhaling van de gedachten van den cal
vinistischen staatsleraar JOHANNES ALTHUSIUS, beschreven bij -de behande
ling van de christelijke idee der democratie. Alzo: een christelijke staat, 
d.i. een christelijk volk onder een christelijke overheid in den waren 
zin des woords, is alleen bestaanbaar bij een integrale overwinning der 
christelijk-staatkundige beginselen in den geest van dat volk. 

Hier ligt het belang van den partijenstrijd in het volk. Maar hier wordt 
het ook duidelijk, dat het behalen van een tijdelijke stemmenmeerderheid 
door een combinatie van christelijke partijen ons geen christelijken staat, ' 
en het op grond daarvan optreden van een kabinet van christenmannen 
ons geen christelijke overheid brengt. 

Dit hebben al degenen te bedenken, die tijdelijke organisatorische be
schikking over de bediening der wapenmacht in een democratie zouden 
willen aanwenden tot een totalitaire gewelddadige doorvoering van mis
schien op zichzelf juiste christelijke verlangens. Het volk zou niet zijn ge
christianiseerd en de zevenvoudige weerslag zou niet uitblijven. Tenzij 
men naar een christelijke dictatuur wilde grijpen, hetgeen ons in strijd 
brengt met de door God aan het gehele volk opgelegde verantwoordelijk
heid. Tegen dergelijke idee spreekt het "er is geschied" zijn duidelijke 
en aan de wet geconformeerde taa1. 

Christelijke politiek "slechts" getuigenis. 
Wat onze idee van den staat overeenkomstig Gods ordening op het ont

wikkelingspeil van onzen tijd inhoudt, hopen wij in het algemeen nu vol
doende te hebben uiteengezet. Hij zal de volmaakte rechtsstaat zijn in 
publieke bediening van het algemeen welzijn onder volledige in-rekening
stelling van de juridische souvereiniteit in eigen kring. Daarin straalt 
hij af de geduchte majesteit van den Verlosser, Die de Wet heeft vol
bracht en deswege met alle macht is bekleed. Het christelijke volk zal 
van zijn overheid de openbare belijdenis van Christus' glorie en statelijke 
heerschappij verlangen en er tegen waken, dat deze niet mef oud-Israëlie
tische theocratie of kerkelijke heerschappij worde verward. De cl,tristelijke 
partij in het niet-christelijke volk zal met nuchteren zin onafgebrOKen 
de worsteling voortzetten voor de enige overwinning harer beginselen, die 
een overwinning heten mag, namelijk in de harten harer landgenoten. Zij 
weet intussen, dat zij dit alleen zal vermogen, indien de kerk zelf haar 
evangelische roeping verslaat. 

Zij weet voorts, dat zij den strijd niet onder eschatologisch gezichtspunt 
kan voeren, alsof zij daarmee de daadwerkelijke overwinning van het 
Koninkrijk Gods in deze wereld zou kunnen bevorderen. Deze overwin
ning is er geen van mensen. Zij is die van den eeuwigen Overwinnaar 
Zelf. In uiterste gehoorzaamheid spant de christen al zijn krachten in ter 



bereiking van het uiterste in kennis en volvoering der goddelijke wet voor 
het staatsleven hier en nu, gelijk hij zulks doet op alle andere levenster
reinen, met geen andere bedoeling dan om te zijn een getrouw getuige 
van Hem, van Wiens lichaam hij zich één der leden weet. 

* 
MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR I) 

DOOR 

PROF. DR T. P. VAN DER KOOY 

Het bestaan van een innig verband tussen maatschappij en cultuur is 
aanstonds duidelijk voor wie met mij onder "maatschappij" verstaat het 
economisch leven der bevolking van een territoriaal cultuurgebied. Aard 
en wezen van bedoeld verband kunnen echter eerst worden bevroed, wan
neer men zich een duidelijke voorstelling heeft gemaakt van wat onder 
"cultuur" dient te worden verstaan. Overeenstemming bestaat er over, 
dat het woord cultuur allereerst van toepassing is op het bebouwen van 
de grond met gewassen; daarna ook duidt het aan een massa van op een 
geschikte voedingsbodem aangekweekte bacteriën van een bepaalde soort. 
Dit zijn de concrete betekenissen van het woord, waarom het ons nu niet 
te doen is. 

Daarnaast heeft "cultuur" echter een abstracte betekenis, die niet zo 
gemakkelijk onder woorden te brengen is. Cultuur of beschaving, zo zegt 
men, beduidt veredeling des geestes, vorming des harten, verfijning der 
zeden. Bij voorkeur denkt men zich de cultuur daarbij dan als een proces 
van gestadig voortgaande geestelijke ontwikkeling van een persoon, van 
een volk of van de mensheid als geheel. Staan wij bij dit proces-karakter 
der cultuur eerst een ogenblik stil. 

Wij constateren dan, dat het negentiende-eeuwse naïeve vooruitgangs
optimisme, dat aan een welhaast automatisch verlopende ontwikkeling van 
het menselijk leven naar steeds hoger cultuurpeil scheen te geloven, plaats 
heeft moeten maken voor een meer gereserveerde houding. Twee wereld
oorlogen, waarin oude cultuurvolkeren als van de duivel bezeteJl horden 
tegenover elkaar stonden en orgiën van moordlust en vernielzucht, -van 
domheid en slechtheid vierden, waren nodig om het rechtlijnig vooruit
gangsgeloof te breken. Thans kan men herhaaldelijk symptomen van een 
uitgesproken cultuurpessimisme, van ondergangsfatalisme waarnemen. Mij 
lijkt de opvatting juist, dat deze moedeloosheid ten dele als reactie op de 
overspanning der teleurgestelde verwachtingen moet worden beschouwd. 

Liever dan de paniekstemming en het defaitisme is mij echter de hou
ding, die zoekt naar verklaring van de ziekteverschijnselen der cultuur 
en middelen beraamt" om het leed der mensheid te verzachten. Voor deze 
bezonnen houding is een meer positieve instelling vereist. Allerlei grond-

1) Dit artikel behelst de tekst van een inleiding voor een studentenbijeenkomst. 
-Door omstandigheden kon deze inleiding niet worden gehouden. 

Op uitdrukkelijk verzoek van den schrijver is de buigings-n weggelaten. 
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lilag treft men aan voor zulk een instelling. Daar is een onberedeneerd 
geloof in de toekomst, ondanks alle onheilspellende voortekenen. Daar is 
een blind vertrouwen in regeneratieve krachten, die in de mens zouden 
wonen. Daar is een hopen op een wentelgang in de historie, die het rad 
der fortuin zou doen omkeren zodra het dieptepunt zou zijn gepasseerd. 
Daar is een koppig volhouden, een wilskrachtige vastbeslotenheid, bereid 
op iedere uitdaging in te gaan. Daar is ook roepingsbesef, dat, blind in 
de uitkomst, tot simpele plichtsbetrachting noopt, hoe donker ook het 
perspectief moge wezen. 

Er is dus allerlei cultuurhouding en cultuurstemming mogelijk: een 
verscheidenheid die vooral aan het licht treedt in tijden van cultuurstag
natie en cultuurcrisis. In zulke tijden houdt men zich namelijk meer op
zettelijk met de cultuurverschijnselen bezig dan in tijden van vooruitgang 
en bloei. In baisse- en depressiejaren der cultuur heeft men de neiging 
vooral te letten op de schaduwzijden der cultuurontwikkeling, die dan 
trouwens overheersen; de lichtzijden worden gemakkelijk over het hoofd 
gezien. In perioden van cultuurhausse en -expansie daarentegen vergeet 
men licht de schaduwplekken: in de roes van wat men als vooruitgang be
schouwt, loopt men luchthartig heen over "de donkere afgrond er onder", 
totdat de voosheid van het verziekte leven niet langer weg te praten is. 
Hieruit volgt, dat het van groot belang is, zo nauwkeurig mogelijk te 
weten, wat nu eigenlijk cultuur is en welke eigenschappen zij bezit. Deze 
wetenschap zal ons immers zo mogelijk in staat moeten stellen, een eigen 
standpunt tegenover de cultuurontwikkeling in te nemen, dat niet door 
de cultuurphase, of anders gezegd: door de tijdgeest, is beïnvloed. 

Uit hetgeen ik tot dusver gezegd heb, kan ten aanzien van de cultuur 
worden geconcludeerd, dat zij een machtig geestelijk proces is, dat met 
oe ontwikkeling van het menselijk leven in een nauw verband staat. Het 
cultuurproces spreekt van vooruitgang en achteruitg~ng, van leed en 
strijd, van angst en geloof. Dit alles zegt nog niets over het wezen van dat 
geheimzinnige proces. Ik noemde u evenwel zo juist ook een populaire 
opvatting van wat de inhoud der cultuur zou zijn: veredeling des geestes, 
vorming des harten, verfijning der zeden. Toegepast op het persoonlijk 
leven zou dit, naar mij dunkt, betekenen een· ontwikkeling der persoon
lijkheid, gekenmerkt door evenwichtige ontplooiing der gaven van hoofd 
en hart, zoals verstandelijk inzicht, verbeeldingskracht, intuïtie. Toege
past op het leven der mensheid zou cultuur volgens deze visie inhouden 
ontwikkeling en verbreiding van wetenschap en kunst, welke ontwikkeling 
en verbreiding dan gepaard zouden moeten gaan met verfijning der zeden 
- d. w. z. voortdurende verbetering van de levensgewoonten, voorname
lijk in de omgangsvormen tussen de mensen -, wil van waarachtige 
cultuur sprake zijn. Wetenschap, kunst en samenleving zouden de speciale 
terreinen der cultuur zijn: cultuur zou zijn het vooruitbrengen van het 
menselijk leven op deze drie terreinen. De overige terreinen van het leven, 
met name het economische en he~ rechtsleven, techniek en organisatie, 
zouden wel een belangrijke invloed van de cultuur ondergaan, wellicht ook 
op haar terugwerken, doch zelf niet tot de cultuur behoren. 

Laat ik maar direct zeggen, dat deze visie op de cultuur mij niet kan 
bekoren. Zij maakt een dwarsdoorsnede door het leven, die naar mijn 
mening zowel het begrijpen der cultuur als het verstaan van het leven 
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zelf bemoeilijkt. Ik schaar mij liever aan de zijde van hen, die onder 
cultuur verstaan een aspect van het volle leven, een opzicht waaronder 
men het leven beschouwen kan, niet een sector er uit. Zeker, de ontplooi
ing der persoonlijkheid, het vooruitbrengen van wetenschap en kunst, de 
verheffing der samenleving, deze alle zijn belangrijke cultuurprestaties. 
Doch niet minder is dit het geval met de opvoering van techniek, orga
nisatie, welvaart en rechtszekerheid, om slechts deze te. noemen. Het is 
niet zo, dat de persobnlijkheidscultuur - de verantwoorde zprg voor de 
ontwikkeling van eigen verstands- en gevoelsleven - van grotere waarde 
zou zijn voor de beoefening van wetenschap en kunst dan voor de ver
mindering van het welvaartstekort of voor de handhaving der rechtsorde. 
Evenmin kan men volhouden, dat wetenschappelijke of artistieke presta
ties als "soort" in cultureel opzicht hoger staan dan economische of juri
dische. Of een prestatie cultureel relevant is, hangt niet af van de "soort" 
der prestatie, doch van de "kwaliteit", als ik het zo mag zeggen. 

Welke "kwaliteit" stempelt dan een menselijke prestatie tot cultuur? 
Welk aspect van het menselijk leven of handelen bepaalt de zin der 
cultuur? Om deze vraag te beantwoorden, stel ik u voor ogen een mens, 
die met zijn gevoels- en denkvermogen als enkeling staat tegenover de 
natuur. De natuur omringt hem met haar majesteit en verschrikking, met 
haar geheimen en gevaren; ook leeft en woelt zij binnen in hem, want hij 
is uit de aarde. Maar ook de eeuw ligt in zijn hart, want hij heeft besef 
van goed en kwaad, waarheid en leugen, schoonheid en afzichtelijkheid, 
rechtvaardigheid en onbillijkheid, doelmatigheid en verspilling. De een
zame mens staat allereerst voor de noodzaak zijn leven in stand te houden, 
voorts ook voelt hij zich getrokken door zijn idealen van waarheid, goed
heid, schoonheid, rechtvaardigheid en doelmatigheid. Hij blijft dus niet 
steken in overlegging en meditatie, doch aan zijn gevoelen en denken paart 
zich zijn willen: hij gaat over tot de daad. Dit is de geboortestonde 
der cultuur. 

De cultuur is namelijk allereerst gekenmerkt door het streven van de 
mens tot ontkoming aan de banden der natuur, een streven dus tot be
heersing van de natuurkrachten die in hem wonen en hem aan alle kant 
omringen. Vervolgens echter ook door de omstandigheid, dat dit mense
lijk streven gericht is op de verwerkelijking van idealen, m. a. w. dat de 
mens zijn leven wil opvoeren tot hoger plan. Hij voorziet niet slechts 
in de nood van het ogenblik, doch denkt vooruit; hij heeft een plan, een 
visioen van de weg die hij zal gaan. 

Oneindig rijker wordt nu echter nog het cultuurbegrip, wanneer wij de 
mens niet langer zien in de eenzaamheid, doch in de gemeenschap. De 
enkeling staat in de samenleving. Naast het Ik treedt het Wij. Persoon
lijkheidscultuur blijft nodig, doch er is ook sociale of gemeenschapscultuur. 
De bevolking van een cultuurgebied voert de strijd tegen de natuur ook 
gemeenschappelijk, kent ook gemeenschappelijke idealen. Tot veel groter 
hoogte stijgt nu de mogelijkheid van beheersing der natuurkrachten en tot 
ver:wezenlijking van cultuuridealen. Samenleving veronderstelt cultuur, 
want zonder cultuur zou de mens weerloos staan tegenover de onverbidde
lijke natuur. Doch samenleving geeft aan de cultuur ook een machtige 
impuls, immers de enkeling staat dikwijls radeloos tegenover natuur
krachten, die in vereende samenwerking te temmen zijn. 
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In en door de samenleving treedt de cultuur aan de dag als een massaal 
proces, dat de geschiedenis vult en het leven van alle dag een bepaalde stijl 
geeft, een zeker merk opdrukt. Immers, in de loop der historie speelt de 
ontwikkeling der cultuur zich af. Aan de ene kant verandert in de histo
rische tijd de strategische positie van de mensheid ten opzichte van de 
natuur: men kan spreken van een toenemende onderwerping van de 
natuurkrachten aan de collectieve wil van de mens, voornamelijk door de 
vooruitgang van techniek en organisatie, cultuurprestaties bij uitstek. Aan 
de andere kant verandert ook in de loop der tijden de inhoud van het 
menselijk cultuurideaal : nimmer bevredigd jaagt de mensheid voort van 
het ene vurig begeerde idool naar het andere. De wisseling van idealen en 
idolen geeft aan de cultuurontwikkeling dat onbeheerste grillige verloop, 
gekenmerkt door gewaande vooruitgang, onverwachte wending, ineen
storting, chaos, en dan weer het zoeken van een leidraad om de weg naar 
omhoog terug te vinden. De cultuurphase, waarin het heden valt, bepaalt 
in, sterke mate ons lot en onz~ taak. 

En dit mag dan ook mijn verdediging en verontschuldiging zijn wan
neer men mij zou vragen, op grond van welke bevoegdheid ik als econoom 
mij een oordeel aanmatig over het wezen der cultuur. Wanneer de cultuur
phase waarin wij verkeren, van zo groot gewicht is voor al ons doen en 
laten, kunnen wij niet van haar abstraheren bij de beoefening van de 
wetenschap der economie. Dan is het van de hoogste urgentie, de maat
schappij te confronteren met de cultuur. Hoewel ik geen cultuurfilosoof 
of cultuursocioloog ben, meen ik dus als econoom toch verplicht te zijn 
mij een inzicht, hoe gebrekkig en schetsmatig ook, in de cultuur te ver
schaffen. 

Bezien wij thans summierlijk, wat de maatschappij, het economisch 
leven der bevolking van een territoriaal cultuurgebied, inhoudt. Allereerst 
zij er op gewezen, dat, zoals de samenleving cultuur veronderstelt, de 
maatschappij gefundeerd is in de samenleving. Het economisch leven der 
mensheid is sociaal geaard. Kan men zich persoonlijkheidscultuur denken 
lo~ van de gemeenschapscultuur, nauwelijks laat zich dit denkexperiment 
beproeven ten aanzien van het economisch leven: het individueel econo
misch handelen speelt zich altijd en overal af in maatschappelijk verband. 

De inzet van het economisch handelen is het streven tot vermindering 
'van het z.g. welvaartstekort, voortspruitend uit de spanning tussen 

schaarse middelen enerzijds, de aanwezigheid van velerlei te bevredigen 
behoeften anderzijds. De relatieve schaarste dwingt tot doelmatige beste
ding· der middelen, onder rangschikking der doeleinden naar de mate van 
urgentie, zodat met de beschikbare middelen een zo groot mogelijke be
hoeftenbevrediging wordt bereikten het welvaartstekort zo klein mogelijk 
gehouden. De economische beslissing wordt gekenmerkt door gehoorzaam
heid aan het economisch principe: dat van de maximale bevrediging, ge
geven de schaarse middelen. In het maatschappelijk verband werkt het 
economisch principe zich bij de beschikking over schaarse productiefac
toren ten behoeve van de productie van verbruiksgoederen en bij de con
sumptie der ~indproducten uit door middel van de prijsvorming. 

Het is verleidelijk, ons dit economisch proces nu zo voor te stellen, dat 
het zich in een soort luchtledig afspeelt. De werkin,g van het economisch 
principe zou, bij deze opvatting, leiden tot de vaststelling van prijzen en 
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andere economische grootheden, waardoor het economisch proces geheel 
zou zijn bepaald. De samenleving en de cultuur zouden zich moeten voegen 
naar de uitkomst van het autonome economische proces, waarmee dan de 
grootst mogelijke "welvaart" zou zijn bereikt. Deze stelling zou wellicht 
juist zijn, wanneer bij het consumptie- en productieproces nooit andere 
dan op geld waardeerbare schaarse middelen werden opgeofferd, én wan
neer bij de afweging der doeleinden steeds rekening werd gehouden met 
de eisen, die het leven in al zijn aspecten aan de mensheid stelt. Aan geen 
van beide voorwaarden is evenwel voldaan. Geïsoleerde beschouwing van 
economische activiteit kan gemakkelijk leiden tot economische hyper
trophie, tot onduldbare dictatuur van het economisch principe, tot ver
woesting van het leven. Ik heb hier met een enkele toets het maatschappe
lijk stelsel getekend, dat men "kapitalisme" pleegt te noemen. Dit maat
schappelijk stelsel berust op losmaking van het economische uit het 
levensverband, een "tour de force", die mogelijk was door het geld
gebruik. Op geld waardeerbare resultaten werden blindelings vergeleken 
met op geld waardeerbare offers en het kapitaal werd automatisch daar 
aangewend, waar de geldwinst het hoogst bleek. 

De funeste gevolgen van dit systeem traden in de wereld van het Westen 
langzamerhand - doch rijkelijk laat - aan het licht. Het is te begrijpen, 
dat allereerst de samenleving werd aangetast, immers de maatschappij -
die op sociale grondslag dient te rusten - woelt deze om, zodra zij zich 
emancipeert, en alleen naar eigen wetten gaat luisteren. Dit proces van 
sociale verschuiving, dat zich in West-Europa in een tijdsbestek van 500 
jaren afspeelde, kan worden getypeerd als een overgang van standenhiër
archie naar klassenautarchie. In het feudale tijdperk was de samenleving 
opgebouwd volgens de onderscheiding tussen een regerende stand, een 
geestelijke stand, een boerenstand en een ambachtsstand. Ik wil op het 
ogenblik niet de balans van voor- en nadelen van deze structuur opmaken, 
doch ik wijs er op, dat het economisch criterium op de achtergrond bleef. 
De kapitalistische ondernemer, aanvankelijk alleen werkzaam in de brand
punten van de wereldhandel, veroorzaakte nu een geleidelijke omwenteling 
in industrie, landbouw en verkeerswezen en wiste daarmee het traditionele 
patroon der samenleving uit. De zelfstandige ambachtsman werd uit het 
grootste deel van het productieproces verdrongen, de boer afhankelijk! ge
maakt van de grillen der markt, de plattelandsbevolking naar de stad 
toegezogen, een talrijke klasse van loonarbeiders en proletariërs gevormd 
uit de sociaal ontwortelden. 

Nu moet ik toegeven, dat hand in hand met het kapitalisme een andere 
kracht werkzaam was om de samenleving uit haar voegen te lichten. Deze 
is echter zo nauw aan gene verwant, dat sommigen zich afvragen, of het 
kapitalisme door het rationalisme, dan wel het rationalisme door het kapi
talisme is verwekt en bevorderd. Zoveel is zeker, dat beiden tot eenzelfde 
religieuze wortel zijn terug te voeren: die van het verlaten der christelijke 
normen, hetzij alleen in de levenspractijk, hetzij ook in de levensleer. De 
ontkerstening werd gedragen door een wereldlijk intellectuelendom, dat 
eerst de geestelijke, later ook de regerende stand uit zijn leidende positie 
verdrong, een rationalistisch individualisme in staat en maatschappij de 
boventoon deed voeren en daarmee het christelijk normbesef ondermijnde. 
Resultaat van een en ander was een samenleving, gescheiden naar maat-
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schappelijke klassen en naar trap van intellectuele ontwikkeling: de prole
tarische groep van de ongeschoolde en losse werklieden, de groep van de 
geoefende en geschoolde arbeiders, de z.g. oude middenstand, de semi
intellectuele middenklasse, de ondernemers en de intellectuelen. 

Waarin schuilt nu de sociale nood van de moderne samenleving? Waar
om is de nieuwe geleding niet even goed of even slecht als de oude? Ik 
geloof, dat men het verschil in de eerste plaats moet zoeken in de sociale 
zekerheid, d. w. z. het geborgen zijn in de gemeenschap, het vertrouwen 
in het gezag der leiding. Deze veiligheid ontbreekt in de kapitalistische 
maatschappij, die de samenleving eerst heeft vergruizeld en daarna het 
gruis op hopen geveegd. Het gemeenschapskarakter, en daarmee ook het 
gezagselement, zijn aan de samenleving ontroofd. Een klasse is geen echte 
gemeenschap, slechts lotsverbondenheid. Bovendien voelt de moderne mens 
zich voortdurend bedreigd door het gevaar van daling op de maatschappe
lijke ladder. Hij die stijgt, voelt de vervreemding van het vertrouwde 
milieû als een gemis. Tenslotte is de atmosfeer in de samenleving verkild. 
De mens is een nummer geworden, een bordpapieren kaart in een karto
theek. De relaties tussen de mensen zijn verzakelijkt; zij hebben het 
persoonlijk karakter verloren. De oorzaak van al deze ellende is het teloor
gaan van het gemeenschappelijk normbesef en van het daarop berustend 
vertrouwen in de leiding. 

Heel dit proces van atomisering en massificering is reeds vaak beschre
ven, en beter dan ik als niet-socioloog zou kunnen doen. Toch meende ik 
dit sprekend voorbeeld van inwerking der maatschappij op de samenleving 
hier te moeten aanhalen. Ik moet immers mijn visie geven op de ver
houding tussen maatschappij en cultuur en wij hebben gezien, dat de 
cultuur zich op haar rijkst ontplooit in de samenleving. Verwoesting der 
samenleving laat derhalve de cultuur niet ongemoeid. Vandaar ook, dat 
zich .de laatste tijd alom een streven openbaart tot bewaring en versterking 
van de samenleving. De sociale wetgeving moet mede in dit licht worden 
beschouwd, evenals de economische politiek die op behoud van werkge
legenheid en levensstandaard is gericht. Ook het streven van ondernemers 
en arbeiders naar het zoeken van nieuwe vormen van samenwerking en 
contact binnen en buiten de bedrijfsgemeenschap wijst in deze richting. 
Op al deze en andere manieren zoekt men het degeneratieproces der samen
leving af te stuwen en daarmede de cultuurcrisis te bestrijden. 

Het zou echter al te simplistisch zijn, wanneer men het economische als 
de vergiftigde bron beschouwde, die de samenleving en via deze de cultuur 
ten ondergang doemde. Het is van groot belang de onderlinge verhouding 
tussen deze drie levenssferen goed te zien. De samenleving is niet het slag
veld, waar cultuur en economie elkaar bevechten: de cultuur zou dan 
worstelen om het volk naar hoger beschavingspeil te heffen en de kille 
maatschappij zou het noodlot zijn, dat dit verheven werk tot een Sisyphus-
ar.beid maakt. Deze visie begaat de fout, dat zij het economische op zich
zelf stelt, buiten de beademing der cultuur, en laatstgenoemde buiten de 
corrigerende kritiek van het economisch principe. Het is ook niet zo, dat 
er een krachtmeting, een soort touwtrekken plaats vindt tussen maat-
schappij en samenleving, waarbij een compromis gezocht wordt tussen de I 
sociale en de economische "belangen" der mensheid, welk resultaat dan 1 
voor de culturele opbouw als gegeven zou moeten dienen. 1 
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Alvorens wij ons in gissingen gaan verdiepen, is het wellicht geraden, 
ons nog eenmaal de kern van het cultureel aspect van het menselijk han
delen in herinnering te brengen. Cultuur, zo zagen wij, is het beheersen 
van natuurkrachten - ook die in de mensheid zelf wonen - ten behoeve 
van de verwerkelijking van gekoesterde idealen. Cultuur is dus allereerst 
een visie op het doel van het cultuurstreven. Zij is een visioen van de 
weg die de mens wil gaan om het leven op te voeren tot hoger plan. Zij 
is als het ware het grondplan, dat de mens zich uitstippelt voor het leven. 
Is het patroon van het leven niet in overeenstemming met dit grondplan, 
dan moet één van beide veranderd worden. Of, als er wel overeenstemming 
is en het grondplan verandert, dan moet het patroon van het leven daarbij 
aangepast worden. De cultuur heeft dus een centrale functie in het leven, 
immers zij kiest de richting waarin het gestuwd zal worden. 

Ik wees er reeds eerder op, dat de inhoud van het menselijk cultuur
ideaal in de loop der tijden voortdurend verandert. De mensheid wisselt 
vaak van idealen en van idolen, zo merkte ik op, en de cultuurontwikke
ling krijgt daardoor een onbeheerst en grillig verloop. Het grondplan ver
andert herhaaldelijk. Het cultuurstreven is als het ware een afmattende 
jacht óp het gulden vlies, dat ons, mensen, wenkt doch zich nimmer laat 
grijpen. Het cultuurideaal is als een vlinder, die in het zonlicht dartelt en 
waarvan de kleuren steeds vervloeien. Laat ik echter nog een ander beeld 
kiezen, dat op een andere belangrijke hoedanigheid der cultuur de aan
dacht vestigt, 

Want het proces van beheersing van natuurkrachten is niet als een 
fladderende vlinder, die geen spoor achterlaat. Integendeel: de cultuur is, 
ondanks alle grilligheid in haar voortgang en actie, zeer reëel· Zij geeft aan 
het leven een bepaalde vorm. Ik vergelijk haar dan ook met het bouwen 
van een kathedraal. Honderden jaren lang zwoegt de mensheid daaraan 
voort. Vele soorten materiaal worden aangesleept en samengevoegd. De 
ene generatie lost de andere af. Elke generatie brengt haar eigen bouw
meesters en kunstenaars voort, die arbeiden aan de conceptie van het zich 
voortdurend veranderende bouwplan. In de vormen van het oprijzende ge
bouw herkennen wij de opeenvolgende stijlen: klassiek, romaans, gothiek, 
barok, romantiek, modem. Cultuur is de visie op het in de naaste toe
komst te verrkhten werk, welke visie zieh uitkristalliseert in de wordende 
stijl. Maar cultuur is ook de duizendvoudige rijkdom van vormen, welke 
als resultaat van de cultuurarbeid ontstaat. Daarbij is een belangrijke wet, 
dat het resultaat van vroegere cultuurarbeid, de overgeërfde cultuutorde, 
tot op zekere hoogte de toekomstige cultuurontwikkeling bepaalt. Het 
grillige, vlinderachtige van de cultuur wordt ingeperkt door het in vele 
opzichten onherroepelijke van vroeger genomen beslissingen, door het vol
dongen feit. Zo gaat van de resultaten van vroeger wetenschappelijk onder
zoek soms een suggestieve kracht uit, die eeuwenlang de vooruitgang der 
wetenschap belemmert. De cultuur is een zonderling mengsel van onbe
heerstheid, ongebondenheid en bewegelijkheid enerzijds, van starheid, be
paaldheid en dwang anderzijds. 

Lot en taak is de cultuur. De techniek schept steeds nieuwe mogelijk
heden van vorming van physisch materiaal: de meest gedurfde fantasie 
kan haar ongebreidelde ontwikkeling niet bijhouden. Maar de techniek 
legt ook het gegeven materiaal vast in een enorme massa voorwerpen, 
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waaruit het slechts in beperkte mate is terug te winnen. Organisatie rang
schikt mensen en dingen op een wijze, die de vormingsarbeid op allerlei 
gebied van sociale cultuur een feilloze trefzekerheid verschaft, maar zij 
verstart ook tot bureaucratie en ketent de mensen in slavernij. De sociale, 
de economische en de rechtsorde vertonen vaak de kenmerken van. een 
door sleur aangetaste organisatie en zij worden dan een knellend juk. 

Ik geloof, dat de eigenschap, die aan de cultuur een onherroepelijke, een 
fatale trek geeft, in bepaalde opzichten zeer is toegespitst ten gevolge van 
het proces van verwoesting der samenleving door de maatschappij, dat ik 
eerder schetste. Het kapitalisme, dat een karikatuur van het economisch 
principe, namelijk het ongebonden winstprincipe, het principe van maxi
male kapitaalsrendabiliteit, op het mensenleven heeft losgelaten, heeft daar
mede, gelijk wij zagen, de samenleving uit haar voegen gelicht. Aan grote 
groepen der bevolking heeft dit maatschappelijk stelsel het gezicht op het 
cultuurideaal, het vertrouwen in de leiding, ja zelfs het besef van roeping, 
d. w .. z. van het bestaan van levensnormen, ontroofd. Techniek en organi
satie waren de outillage, waarvan het losgeslagen economisch principe zich 
bediende, en het heeft die outillage tot een zo hoge graad van efficiency 
opgevoerd, dat de veredelende werking van de arbeid op de persoonlijk
heid, met name voor een groot deel van de uitvoerende arbeid, verloren 
ging. Ook de leidende arbeid onderging ten dele dit lot: hele en halve 
intellectuelen zagen hun blik verengd door hun specialistische taak. -Het 
probleem van de massavorming, dat de samenleving in al haar leden heeft 
aangetast, bezorgt de mensheid angstige dagdromen van opstand van bar
baren, uit eigen schoot voortgekomen. Dit is het noodlot der huidige cul
tuur, dat onafwendbaar schijnt. 

Toch moet men de graad van resistentie der cultuurvormen tegen de 
doorwerking van nieuwe cultuuridealen niet overdrijven. Kunstenaars, 
profeten en geleerden, die eenzaamheid en versmading durven te trotseren, 
kunnen idealen van schoonheid, goedheid, waarheid en gerechtigheid nieuw 
leven inblazen. De organisatie van samenleving, maatschappij en rechts
leven kan belangrijk vooruitgaan: niet altijd behoeft de politiek, d. i. de 
menselijke'strijd om sociaal-culturele beslissingen, machteloos te staan. En 
tenslotte kunnen zwaarden tot sikkels worden omgesmeed (en omgekeerd, 
als dat nodig is). Een defaitistische houding is niet te verontschuldigen, 
noch wanneer z.ij zich manifesteert als een poging tot ontvluchting der ten 
dode opgeschreven wereld, noch wanneer zij zich beroept op nog waarde
volle elemetiten der traditie ter verontschuldiging van een gezapig-conser-
vatieve en zelfvoldane rust. . • 

Stellig zijn techniek en organisatie, behalve middelen van het menselijk 
cultuurstreven naar een betere toekomst, ook bindmiddelen van de over
geleverde cultuurorde, waarin alle misstappen en pertinente boosheden 
van het verleden zijn vastgelegd. Techniek en organisatie kunnen gevaar- • 
lijk worden, als de mens zijn idealen versjachert voor zaken die op geld t 
waardeerbaar zijn, en het economisch principe, gedenatureerd tot geldelijk 
winststreven, de opperheerschappij verschaft in het leven. Het gevaar r 
schllilt d:m echter niet in de techniek en de organisatie zelf. Zij doen, als ~ 
de slaaf van HIPPOCRATES' leerling, in alle eenvoud hun plicht. Het gevaar , 
schuilt bij de leerling zelf, die de les van de meester niet goed leerde en 
het verlossende woord vergat. De slaaf is maar een stok met een jas, een r. 
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machine met een planningbord. De mens heeft deze uitgevonden om te 
kunnen beantwoorden aan zijn bestemming, nl. over de natuur te heersen 
in plaats van door haar te worden beheerst. Maar hij kon zich niet meer 
bevrijden uit de ban van het kapitalistisch winststreven, en werd daarom 
zelf de slaaf van de machine en het planningbord. Aan een meester met 
gelakte hersens en een gestroomlijnde ziel onderwierp de mensheid zich, 
een meester met stalen hand doch zonder hart, wiens dorre lippen slechts 
calculaties van kosten en opbrengsten prevelen. 

Nogmaals, techniek en organisatie zijn niet zelf een gevaar. Zij zijn een 
zegen. Zij kunnen de mens helpen waarlijk mens te zijn, meester over de 
natuur. Maar zij luisteren, als rechtgeaarde slaven, niet naar schone woor
den, naar bloemrijke taal, doch alleen naar bevelen. Het alles overstem
mende bevel, dat de mensheid de laatste ISO jaar heeft gegeven, is dat van 
de rendabiliteit. Van alle idealen heeft zij als hoogste gekozen het minst 
rijke en oorspronkelijke, het meest secundaire en dienende, het slechts 
corrigerende en selecterende, dat· van de economische doelmatigheid. Dit 
ideaal, hoezeer op zichzelf ook een heilige roeping, heeft zij bovendien 
besmeurd en verwrongen, gedenatureerd tot vuig materialistisch streven 
naar geldelijke winst, naar maximale beschikkingsmacht over schaarse 
goederen, die in het ruilverkeer een zeker opgeld doen. De domme specu-

. latie was, dat het leven zich daarbij in volle: rijkdom en vrijheid zou ont
plooien; immers het economische was toch een streven naar doelmatige 
besteding van middelen voor de behoeftenbevrediging ? E.n de behoeften, 
de idealen zelf, waren meta-economisch; daarover kon in de economie en 
in de economische politiek beter worden gezwegen I Vergeten werd, dat 
het commercieel principe en de er uit afgeleide economische wetten, op de 
maatschappij losgelaten, het bevel over techniek en organisatie moesten 
krijgen, m. a. w. dat het leven der cultuur werd geperst in het dwangbuis 
der commerciële efficiency en der rendabiliteit. 

Bij oppervlakkige beschouwing is het opvallend, dat er een zekere ge
lijkenis tussen cultuur en economie bestaat. Cultuur is, herhaal ik, het be
heersen van natuurkrachten - ook die in de mensheid zelf wonen - ten 
behoeve van de verwerkelijking van gekoesterde idealen. Economie is het 
doelmatig beschikken over schaarse middelen - ook het middel van de 
menselijke arbeidskracht - ten d.,ienste van een zo groot mogelijke be
hoeftenbevrediging. Ook de economie dient dus de realisatie van idealen . 

. Zij controleert deze met het oog op de doelmatige aanwending der schaarse 
middelen. Maar in de· cultuur formuleert de mens zijn idealen, stelt hij 
zich zijn taak, treedt hij handelend op, geeft hij vorm aan het leven. De 
stremmende w:erking, die daarbij van het historisch geworden kader uit
gaat - de kracht der traditie - waarborgt continuïteit, voorkomt revo
lutie, zonder dat evenwel het "fait accompli" de mens bindt: neen, zijn 

. roeping tot waarheid, schoonheid, goedheid en rechtvaardigheid blijft door
gaan, en zijn visioenen van een betere samenleving en maatschappij blijven 
komen. De culturele beslissing houdt .meer in dan een commerciële, zelfs 
meer dan een zuiver economische beslissmg. Zij is allereerst de keuze van 
de normen, de richtsnoeren, waardoor de mens zich zal laten leiden, en 
voorts de uitwerking daarvan in het materiaal van natuur en samenleving. 

Het ware dus inderdaad een simplistische voorstelling van zaken, indien 
men het economische beschouwde als de giftigè bron van alle ellende. De 

. r 
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grondfout ligt bij de cultuur, waar het grondplan voor het leven wordt 
opgemaakt. In plaats van naar de Goddelijke wet, die de harmonische 
eenheid van alle levensnormen biedt, luistert de mens naar de demonische 
uitdaging. De moederzonde is de afvallige cultuur, die de Goddelijke roe
ping in de wind slaat en eigen wegen bewandelt. De culturele beslissing 
is een strategische beslissing, zij neemt een sleutelpositie in het leven in, 
want zij is van. religieuze aard. Religieus van aard was ook de beslissing, 
waarbij de mens zijn cultuur uitleverde aan het kapitalisme, aan de geld
zucht. Het economische, de maatschappij, werd. vergiftigd, omdat ver
keerde cultuuridealen gekozen werden. De economische beslissing is 
secundair aan de culturele beslissing, de maatschappij immers veronder
stelt sociale cultuur. 

De primaire cultuurnorm is de roeping tot activiteit, tot arbeid. Wil 
van echte cultuur sprake zijn, dan moet ook gehoorzaamd worden aan 
de andere normen: aan de sociale norm, d. i. de roeping tot samenwerking, 
tot. ontplooiing van gemeenschappelijke activiteit; aan de economische 
norm, die oproept tot doelmatige activiteit; en aan de normen van ge
rechtigheid, zedelijkheid, schoonheid en waarheid. De kapitalistische· cul
tuur is geen echte cultuur, omdat zij de schablone van het streven naar 
geldelijke winst als leidraad verkoos. De stijl van de kathedraal der ge
schiedenis deed zij vervlakken tot moderne zakelijkheid. Het gulden vlies 
van het cultuurideaal werd niet hoger gesteld dan een zak met goud
stukken, een welvoorzien banksaldo. 

Ik wees er reeds eerder op, dat de voortdurende wisseling der cultuur
idealen terug te voeren is tot een proces van idoolwisseling, dat in werking 
treedt, zodra de mens de harmonische orde van Gods Wet de rug toe
keert. Het gekozen idool verliest na korter of langer tijd zijn bekoring, 
zodat een nieuw moet worden gezocht, immers zonder een centraal punt 
in zijn gevoelens en gedachten, zonder een maatstaf ter beoordeling van 
zijn doen en laten kan de mens niet leven. Zo heeft ook het idool van 
het geld zijn waarde, zijn zin, reeds grotendeels verloren. Niet om ver
meerdering van geldinkomen gaat vandaag in hoofdzaak de strijd, doch 
om erkenning van menselijke waardigheid. 

Een markante oplossing voor de impasse der kapitalistische cultuur heeft 
het socialisme gekozen. Het wil het geld onttronen, zij het met behoud 
uiteraard van zijn technische functie van rekeneenheid en betaalmiddel. In 
plaats van de markt, waar vrije prijsvorming geschiedt, regeert over de 
maatschappij het bureau, waar het economisch plan wordt opgesteld. Tech
niek en organisatie worden, onder controle van het economisch principe, 
stelselmatig opgevoerd. De winst komt aan de gemeenschap ten goede en 
de staat zorgt, dat zij besteed wordt ter verheffing van de sociale cultuur, 
de welvaart. Aan het welvaartsbegrip wordt inhoud gegeven door de staat. 
De heerschappij van het kapitalistisch winstprincipe wordt afgelost door 
de dienstbaarheid aan de bureaucratische welvaartsconceptie. 

De grote fout van deze socialistische planmatigheid is dezelfde als die 
van het kapitalistische automatisme. Collectivisme en individualisme, cen
trale leiding en vrije prijsvorming, bureau en markt - deze begrippen
paren duiden slechts op systemen van economische organisatie. Kiest men 
tussen deze twee, of wel voor een der vele tussenvormen, dan hanpelt men 
voorbarig. Belangrijker dan de vraag naar de economische orde is die 
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naar de inhoud van het welvaartsbegrip, m.a. w. naar de cultuuridealen. 
Beantwoorden deze niet aan de in het leven ingeschapen normen, dan 
zullen misschien bij een bepaald economisch stelsel belangrijke resultaten 
in deze of gene richting behaald worden, doch elders zal ontwrichting, 
stagnatie, onderdrukking, crisis, wanhoop ontstaan. Zo zal het socialisme 
opnieuw de samenleving -omploegen. Het zal een cultuur doen ontstaan, van 
welker verschrikking wij ons slechts een vage voorstelling kunnen maken. 

Maatschappij en cultuur, zij leven vandaag in een overgangstijd. Van 
deze twee is de cultuur beslissend, want zij bepaalt, of het afschuwelijke, 
het onrechtvaardige, haat en leugen zullen worden nagestreefd, dan wel 
idealen van schoonheid, gerechtigheid, liefde en waarheid. De mensheid 
moet, wil zij waarlijk vooruitgaan, zich ontworstelen aan de ban van een 
fatale culturele ontwikkeling. Alleen de normen, die God in Zijn Woord 
geopenbaard heeft, geven vastheid en harmonie aan de ontwikkeling der 
cultuur en bevrijden de mens van zijn gevoelens van onzekerheid, on
veiligheid en minderwaardigheid. 
. Het cultuurstreven kan op den duar zijn uitwerking op de levensvormen, 
op de cultuurorde, niet missen. Ook de maatschappelijke orde wordt door 
de cultuurorde bepaald; men kan zeggen: de economische orde ligt in de 
culturele orde besloten. Een stelsel van economische politiek, als streven 
tot wijziging der economische orde, mag zich dus nimmer van de cultuur 
distantiëren: de doelstellingen der economische politiek moeten met het 
nagestreefde cultuurideaal in overeenstemming zijn. En hetzelfde geldt van 
elk economisch handelen, wil het waarlijk economisch zijn. 

De roeping van de Christen· kan derhalve niet zijn het staan aan de 
kant, met negatieve critiek. Evenmin het verlaten van het strijdtoneel om 
ergens op eigen houtje met een Christelijke cultuur en met een Christelijke 
maatschappij te beginnen. Beide houdingen komen neer op het erkennen 
van de nederlaag, terwijl toch de overwinning van het Christelijk beginsel 
niet alleen verzekerd, doch sedert Christus' opstanding een feit is. Veeleer 
IS er dan ook drieërlei taak weggelegd voor hen die uit dat zegevierend 
beginsel willen leven. Het is nodig, wetenschappelijk de consequenties van 
dat beginsel voor maatschappij en cultuur na te speuren: de Christelijke 
wetenschap heeft hier een dure roeping. Voorts heeft de Christelijke poli
tiek tot taak, deze consequenties te trachten door te trekken in de rechts
orde. Tenslotte heeft elk Christen, hij zij ondernemer, arbeider, beambte of 
intellectueel, de plicht, ook in de practijk van het sociaal en economisch 
leven door woord en daad te getuigen van de kracht van het Evangelie. 

* 
HET PORTRET VAN 

MEVROUW GROEN VAN PRINSTERER 

In aanvulling op hetgeen aangaande het portretje van Mevrouw GROEN 
VAN PRINSTERER in het no van Augustus werd aangetekend, zij nog ver
meld, dat volgens een mededeling van den schenker van bedoeld portretje, 
den heer P. A. VAN ZUYLEN te Bloemendaal, dit waarschijnlijk ongeveer 
1870 of begin 1871 door Mevrouw GROEN aan zijn ouders werd ge
schonken. Daarmede wint de datering op omstreeks 1870 nog in waar
schijnlijkheid. G. 
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G. PUCHINGER, Calvinisme en Koningschap. Rede uitge
sproken op de dag van de Inhuldiging van Koningin 
Juliana 6 September 1948, aan het graf der Oranjes 
in de Nieuwe Kerk te Delft. Verkrijgbaar bij G. J. 
Stellingwerff, Vlamingstraat 24b, Delft, giro 549777. 
Prijs f 0.75, bij 5 exx. f 0.65, bij 10 exx. f 0.60 en 
bij 25 exx. f 0.50 per ex. 

Dit keurig uitgegeven en in enigszins zwierigen stijl geschreven boekje 
(het draagt als jaartal van uitgave 1951) stelt een vraagstuk aan de orde, 
dat feitelijk op dezelfde wijze een eeuw geleden óók al aan de orde werd 
gesteld. . 

GROEN heeft er over gepolemiseerd met THORBECKE en met Prof. 
VREEDE. Aanleiding was het verschil tussen de grondwetten van 1814 en 
1815. Die van 1814 constateerde in art. 1: 

De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen 
aan Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik, Prins van Oranje 
Nassau enz. 

Maar in die van 1815 kwam te staan: 
De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne Majesteit 

Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau, enz. 
Dus, hebben mannen als THORBECKE en VREEDE betoogd, is er na 1815 

geen sprake meer van souvereiniteit, opgedragen aan een Vorst, veel 
minder aan een Huis. . 

GROEN heeft zich daartegen met kracht verzet. Hij hield vol, en terecht, 
dat de vervanging van "souvereiniteit" door "Kroon" alleen formele be
tekenis had. Oók in 1815 was uitdrukkelijk bedoeld, de souvereiniteit aan 
WILLEM I en zijn opvolgers op te dragen. 

Maar dan komt V REEDE met een andere vraag: wat schiet ge daar mee 
op, als ge gelijk krijgt? De discussie heeft alleen werkelijke betekenis, 
wanneer vaststaat, wat met souvereiniteit wordt bedoeld. Ook in de 
Kamerdebatten kwam dezelfde vraag aan de orde. En dan treft het, dat 
GROEN heel kras zegt, wat hij er niet onder verstaat: 

"Vraagt men nu wat die souvereiniteit is, zoo geef ik kortelijk ten ant
woord: geen geconcentreerde volkswil, geen revolutionaire autocratie, 
geen wegcijfering van den Koning." 

Telkens vinden we bij GROEN opnieuw een waarschuwing tegen het 
revolutionnaire koningschap, dat zich onder twee gestalten openbaart. 

Het kan optreden als autocratie, onder een schijn vin volksinvloed, 
onder het aanheffen van democratische leuzen. NAPOLEON I was een auto
cratisch monarch, maar bewaarde de constitutionele vormen. WILLEM I 
"heeft in zijn vijf en twintigjarig bestuur" - GROEN zegt het kras -
"doorgaans vorstelijk gezag met eenhoofdig revolutionair bewind ver
ward." 

Aan den anderen kant is het mogelijk, dat een op revolutionnaire be
ginselen gebaseerde monarchie wordt tot een lege vertoning, waarbij de 
Koning de schrijver wordt van het souvereine volk, de Groot-Officier van 
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-
het Huis des Volks, "avec quelques millions de revenus, une garde, un 
palais, et toute la réprésentation extérieuse de la République" 1). Dit Frans 
is van SIEYÈS, en het werd door GROEN aangehaald. 

Het betoog van den heer PUCHINGER komt nu voor een deel hierop 
neer, dat het koningschap in ons land ontluisterd is, feitelijk al sedert 
een eeuw, maar vooral in de laatste tien jaren, ontluisterd, doordat het 
geen wezenlijke staatkundige betekenis meer heeft. De kabinetsformatie 
is het werk van een paar partijleiders, die het eens zijn geworden; de 
Koning sanctionneert, en méér niet. De motie-DEcKERs, waardoor het 
laatste ministerie-Co LIJN tot aftreden werd gedwongen, was een incon
stitutionele daad, betekende een verkorting van de grondwettige rechten 
van den Koning. 

Theoretisch wordt deze verkeerde ontwikkeling gebaseerd op de volks
souvereiniteit, in de practijk is zij een greep naar de macht van enkele 
politici-partijleiders. Het evenredig en algemeen kiesrecht heeft deze ont
wikkeling bevorderd. 

En als het koningschap als zodanig is ontluisterd, en het een vorm is 
geworden, dan zoekt men compensatie in een popularisering van den 
persoon des Konings. 

Wij zouden, SHAKESPEARE citerend, kunnen zeggen: 
Mij dunkt, er is veel waars in wat hij zegt ... 

Nu zouden we GROEN onrecht doen, als we beweerden, dat hij alléén 
maar heeft gezegd, welke monarchie hij niet wilde. 

Hij wilde géén "gouvernement personnel" 2), maar evenmin een "roi 
fainéant" 3). 

Wat dan wel? 
Als GROEN een antwoord probeert te geven, dan wijst hij naar de historie. 
Hij wil zulk een koningschap, als uit de historische ontwikkeling in Ne
derland voortvloeit, d. w. z. een koningschap van ORANJE, tot handhaving 
van de vrijheid. 

"Wij moeten terugkeeren tot het groote denkbeeld van 1813, tot een 
koningschap, als vrucht van de geheele ontwikkeling der tijden, met vrij
heid gepaard, door vrijheid sterk, en waaraan wij, ook om der vrijheid 
wille, gehecht zijn." 

PUCHINGER, die FABIUs en GERRETSON als zijn leermeesters huldigt, gaat 
in dezelfde lijn. Hij meent, dat staatsrechtelijk gezien, de historische en 
nationale betekenis van het Huis van Oranje is: de vindicering 4) van het 
recht van oppositie. Dat is natuurlijk niet anders dan een precisering en 
toespitsing van wat GROEN gezegd heeft. Ik meen, dat PUCHINGER zich 
hier zeer bepaald beweegt in de lijn van GERRETSON. 
En wie nu het betoog heeft gevolgd en begrepen, die stelt de vraag: en 

. nu verder? 
Wanneer wij uitgaan van de stelling, dat de Koning een eigen, zelf

standige, niet overdraagbare veràntwoordelijkheid heeft en dat de wet 

1) met enige millioenen inkomen, een garde, een paleis en de gehele uitwendige 
representatie der Republiek. 

2) persoonlijk gouvernement (des Konings). 
3) een niets-doende Koning (als de laatste Mer 0 V i n g ers die geheel door hun 

hofmeyer werden verdrongen). 
4) opeising en handhaving van een recht. 
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moet tot stand komen door consensus 5) tussen hem en de representanten 
des volks, hoe wil men dan dit uitwerken in wet en practijk? 

Beperking der ministeriële verantwoordelijkheid?' Dat betekent allicht, 
dat de invloed van het ministerie wordt vervangen door den invloed van 
een niet-verantwoordelijke camarilla 6). Beperking van het kiesrecht? Af
schaffing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging, die door den 
schrijver, in aansluiting aan COLIJN, wordt verfoeid? 

Ik zeg dit niet, om de discussie op zijsporen te leiden, maar om te 
laten zien, dat de moeilijkheden eerst recht komen, als wij elkaar gaan 

/ bepalen bij de vraag: wat dan? 
Prof. ROMME heeft kort na den oorlog een geschriftje gepubliceerd, 

waarin hij zich met deze vraagstukken bezighield. Waarin hij ook zocht 
naar formuleringen en vormen, waardoor het koningschap een sterkere 
positie zou krijgen. Maar onmiddellijk werd het gevaar beseft, dat ligt 
in een beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid. 

Achter deze practiséhe vragen liggen andere. Hoe denken wij over het 
koningschap, en over de souvereiniteit? Persoonlijk meen ik, dat die term 
gevaarlijk kan zijn. 

En daarachter ligt wéér een andere vraag, die de heer PUCHINGER feite
lijk heeft laten liggen, ondanks den titel van zijn geschrift: hoe verhoudt 
het Calvinisme zich tot het koningschap? 

En dat hangt weer samen met vragen omtrent het droit divin 7), het 
overheidsgezag en de grenzen daarvan, de betekenis van den volks
invloed, enz. 

Ik wil maar zeggen, dat principieel en practisch hier een reeks van 
vragen aan de orde komen. 

En ik constateer, dat de heer PUCHINGER een aantal van die vragen, 
soms puntig, met goed-gekozen citaten geïllustreerd, met feiten toegelicht, 
aan de orde heeft gesteld, maar dat er, wat de beantwoording van die 
vragen betreft, door mij niets is gevonden, dat ik in andere historische 
omstandigheden, en óók met een eenzijdige kracht in de richting naar 
het negatieve, niet reeds kon aantreffen bij GROEN VAN PRINSTERER, b.v. 
in Verscheidenheden over Staatsrecht en Politiek (1850) blzz. 113-150 
en in Grondwetsherziening en Eensgezindheid (1849), met name blzz. 
18 v.v. en blzz. 254 v.v. 

Daarom is het te waarde~èn, dat de auteur van dit géschrift, deze 
leemte gevoelende, de calvinistische studerende jeugd opwekt, om "met 
een sterk roepingsbesef en diep gelovig" deze problemen nader te be
studeren. 

Bij die opwekking sluit ik mij gaarne aan. 
H. ALGRA. 

Mr J. A. DE WILDE en C. SMEENK, Het 'Volk tm baat. De 
geschiedenis 'Van de A.R. partij. Jan Haan N.V., 
Groningen. 

Dit sinds enigen tijd voltooide werk is omvangrijker geworden dan 

5) overeenstemming. 
6) kliek. 
7) het goddelijk recht (der koningen op de regeermacht). 
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was aangekondigd 1); de prijs werd echter Iiiet verhoogd 1). De twee 
laatste afleveringen hebben wij nog aan te kondigen. 

Afl. 12 (blzz. 529-624) geeft het vervolg van wat onder het inter
mezzo-kabinet-DE GEER der vermelding waard 'werd geacht, terwijl verder 
de periode van het derde kabinet-RUYs (1929-1933) wordt behandeld 
en een aanvang wordt gemaakt met de bespreking der periode 1933-1940. 

Ook deze aflevering van bijna 100 blzz. geeft vnl. een beknopte parle
mentaire en slechts weinig eigenlijke partij-geschiedenis. De behandelde 
periode is die der ondermijning van godsdienst en gezag, waartegen niet 
altijd voldoende krachtig is opgetreden. Herinnerd worde aan de onder
scheidene defensie-debatten (men zie m. n. de blzz. 538 v. en 572 v.v.), 
waarbij de nationale onbetrouwbaarheid en het revolutionnair karakter 
der toenmalige S.D.A.P. zonneklaar aan het licht kwam. Uit Indië her
inneren we ons den opstand van November 1926, welke als nasleep een 
familie-ruzie tussen socialisten en communisten had (blz. 541 v.) Het 
smadelijk avontuur van den Curaçaosen gouverneur FRUYTIER met den 
Venezolaansen opstandeling URBINA (voor enigen tijd bij een overeen
komstige affaire omgekomen) gaf COLIJN aanleiding het onbevredigen
de antwoord ter zake van den minister van Koloniën te kwalificeren 
als "een cursus in defaitisme" (blz. 545 v.). 

Schandelijke prenten en artikelen in het communistische blad De 
Tribune gaven den A. R. minister van Justitie DONNER aanleiding tot 
het indienen van het godslasteringswetje. Hier lag en ligt nog altijd het 
probleem, of de wereldlijke Overheid moet strafbaar stellen alle publieke 
godslastering, of alleen het zich door smalende godslasteringen op voor 
godsdienstige gevoelens. krenkende wijze uitlaten. Ds S. G. DE GRAAF,' 
in zijn referaat Christus en de Overheid 2), zegt daarvan: 

"Het terrein van de zorg der overheid ligt in de rechtsverhoudingen 
der staatsburgers. 

Zoo is dus de roeping der overheid niet te beperken tot de handhaving 
van de tweede tafel der wet. Deze willekeurige beperking is onmogelijk. 
Ze heeft de gansche wet Gods te handhaven. ze kan dat echter slechts 
in zooverre doen, als de wet des Heeren uitdrukking kan vinden in de 
rechtsorde van den staat. Overtreding van het derde gebod, de lastering 
van Gods Naam, is in Nederland wel strafbaar gesteld, maar ze wordt 
door de overheid m. i. volkomen terecht niet gestraft als lastering van den 
Naam Gods, maar omdat daardoor de godsdienstige gevoelens van mede
burgers gekwetst worden. Zoo handhaaft de overheid het derde gebod, 
voorzoover dat uitdrukking vindt in de rechtsorde, waarvoor zij te waken 
heeft." 

Ik zou geneigd zijn tot een hiervin enigszins verschillend oordeel. 
De Overheid kan niet alle (publieke) godslastering - want dat is heel 
wat: in wezen is elk atheïstisch geschrift, hoe rustig en waardig gesteld 
ook, één doorlopende godslastering - strafbaar stellen; het grote goed 
der vrijheid van geweten en (on-) godsdienst zou daardoor trouwens in 
gedrang komen. Zij zal inderdaad wel niet verder kunnen gaan dan de 
strafbaarstelling der smalen!1e en krenkende godslastering. Zij kan ook 

1) Zie A. R. S. XX, blz., 384. 
2) In den bundel voortreffelijke referaten van zijn hand, welke in 1939 bij 

Kok te Kampen verscheen onder den titel Christus en de wereld, blz. 126/7. 
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niet alle Zondagsontheiliging tegengaan, maar slechts de zodanige, waar
door de publieke Zondagsrust wordt verstoord. Maar dat moet zij dan 
niet doen, omdat sommige burgers anders in hun begeerte tot Zon
dagsheiliging worden belemmerd, maar omdat zij zelve den Zondag 
als dag des Heren moet erkennen 3). 

Zo dunkt het mij ook te staan met de strafbaarstelling der godslaste
ring: wel is die slechts in beperkte mate mogelijk, maar zij dient te ge
schieden, niet slechts omdat de godsdienstige gevoelens der burgers door 
smalende godslastering worden gekrenkt (óók dat, want ook de christen 
behoort zich niet smalend - hegeen nog iets anders is dan scherp -
uit te laten over de godsvoorstelling van andersdenkenden: wij leven niet 
in Israël, dat kerk-staat was), maar omdat de Overheid de opzette
lijk-smadelijke aantasting van den Naam Gods niet mag dulden. 

De behandeling van het godslasteringswetje bracht ook de laatste rede 
- een getuigenis - van den grijzen staatsman Mr TH. HEEMSKERK. 
Kort nadien ontviel hij ons. 

Een merkwaardige vergissing, door de schrijvers reeds bemerkt, staat 
op blz. 614: Mr Dr E. J. BEUMER overleed niet in 1941, maar op 5 October 
1946. Zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer viel na de bevrijding. 

Op blz. 550 zal wel bedoeld zijn, dat Prof. SEVERIJN van 17 September 
1929 tot 20 October 1931 zitting had in de Tweede Kamer. Op blz. 
613/4 had ook Dr A. A. L. RUTGERS als nieuw Kamerlid moeten zijn 
genoemd. 

Op blz. 564, r. 13 v.o., lees voor "Kamer": Kroon. 
De a-nationale en anti-Oranjegezinde houding der toenmalige socialis

ten vindt men nog eens gedemonstreerd op de blzz. 549 en 592. De linkse 
oppositie in eigen gelederen noopte de rode Kamerfractie in 1930 terug 
te komen op haar besluit van 1925 en, zgn. vanwege DUYMAER's kreet: 
Leve de Koningin" (van 1897 af geuit), de opening der Kamer niet meer 
bij te wonen. En enige jaren later dreigden socialistische onderwijzers 
in Nijmegen zich te onttrekken aan een feest, als het volkslied werd 
gezongen en er een oranjewimpel aan de vlag werd gehangen. Het is 
nuttig ons in dit en andere opzichten te herinneren, dat de wijziging 
in de houding der socialisten nog maar van recenten datum is. Een 
hoge borst past hun niet: zij moeten nog tonen, dat die wijziging een 
blijvend karakter draagt. 

De vorming der kabinetten-RUYs en -COLIJN in 1929 en 1933 gaf 
aanleiding tot beschouwingen over het verschil in karakter tussen par
lementaire en extra-parlementaire kabinetten en over wat onder elk . 
daarvan eigenlijk zij te verstaan (blzz. 551 v.v., 611 v.). Een discussie, 
die vermoedelijk eindeloos zal kunnen worden voortgezet, omdat niet 
weinigen geneigd zijn, aan die termen een betekenis te hechten en ver
volgens daaruit gevolgtrekkingen te maken, welke hun in een gegeven 
situatie het beste passen. 

De waardering voor voorafgaand overleg tussen kabinetsformateur 
en Kamerfracties heeft, naar het mij voorkomt, ook in eigen kring wel 
enige verandering ondergaan (vgl. blz. 555). 

3) V gl. A. R. S. XVIII (1948), blz. 185 v., alsmede de gedachtenwisseling 
tussen Prof. Dr A. M. Donner en mij in Ned. Ged. V (1949), blzz. 182 v.v., 
225 v.v., 284 v., 353 v.v. 
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Vermelden we nog de behandeling van het drama der vaccinatie
wetgeving (blz. 533 v.v.) en van het telkens aan de orde komende radio
vraagstuk (blzz. 531 v.v. en 592 v.v.). 

Aan de inwendige geschiedenis der partij zijn in deze aflevering met 
name gewijd de blzz. 604-6 en 614-16. De oprichting der A.R.J.A. 
viel in deze periode, alsmede de herziening van het program van be
ginselen, waarmede het ontstaan van Sae'Vis verband houdt. Als ver
meld wordt, dat o. m. Prof. DOOYEWEERD van advies diende omtrent het 
kiesrechtartikel, dan mag men, wanneer men den in 1934 tot stand ge
komen text van dat artikel vergelijkt met DOOYEWEERD'S referaat over 
Het 'Vraagstuk 'Van het organisch kiesrecht in een nieuw stadium 4) wel 
concluderen, dat aan zijn advies weinig gevolg is gegeven. Va.n die 
kwestie zijn wij m. i. nog niet af. Overigens deelt Prof. DOOYEWEERD 
in een naschrift op bedoeld referaat mede, dat van een principieel ver
schil ter zake tussen hem en Dr COLIJN geen sprake was. 

De politiek van de tweede tot en met vijfde kabinetten-COLIJN komt 
in deze en in de laatste, dertiende aflevering ter sprake. Het is nuttig, 
dat de schrijvers een overzicht geven van wat onder deze kabinetten op 
het gebied van werkverruiming en bestrijding van de werkloosheid werd 
gedaan. Wij moeten ons wat dit betreft niet in een hoek laten praten 
door al die zelfverzekerde lieden op kantoren en werkplaatsen, die met 
zoveel aplomb, tot meerdere glorie van "Vader DREES", den slogan han
teren: "toen we rijk waren, kon het niet, maar nu we arm zijn, kan 
het wel". In dit verband zie men vooral ook het op den toogdag der 
A.R.J.O.S. op 11 November 1950 gehouden vijftal referaten, gepubli
ceerd onder den titel De lijn onzer politiek 6), met name dat van den 
heer GOSKER Om '8 Lands Behoud. Aan de daar verstrekte gegevens kan 
uit de twaalfde a,flevering nog worden toegevoegd COLIJN's verbetering 
der ouderdomsverzekering in 1929 (blz. 560). 

Jammer is, dat de noodzaak, den omvang van het werk binnen zekere 
grenzen te houden, de schr. noopte, zich aanzienlijk te gaan beperken. 
Telkens vindt men in de twaalfde aflevering zinnetjes in den trant van: 
hierop kan thans niet verder worden ingegaan. Sommige mededelingen 
missen dan zelfs noodzakelijke toelichting. Zo had bv. op blz. 602 wel 
mogen zijn verklaard, wat exorbitante rechten zijn. 

In de dertiende aflevering (blzz. 625-776) wordt de behandeling van 
. de periode der kabinetten-COLIJN voortgezet. Openbare werken, woning
bouw, werkloosheidsbestrijding en werkverschaffing passeren de revue. 
Er wordt op gewezen, dat COLIJN wel degelijk, en zelfs heel wat eerder 
dan vele anderen, het structureel karakter van de in de jaren dertig 
doorzettende, maar in haar dreiging reeds heel wat eerder door hem 
onderkende crisis, had ingezien. 

Wij krijgen dan den strijd om deflatie of devaluatie en over de vraag, 
in hoeverre wettelijke maatregelen ter verlaging van de zgn. "vaste 
lasten" wenselijk en geoorloofd waren. Het conflict van 1935 met de 
roomsen vond zijn oorzaak in den hunnerzijds gestelden eis van konse-

4) Opgenomen in den Almanak van het Studentencorps aan de Vrije Uni
versiteit 1935, blz. 105 v.v. 

6) Verkrijgbaar bij het bureau van het Centraal Comité (A. R. Partij-
1!tichting), Dr Kuyperstraat 3, 's Gravenhage, prijs f 0,75. 
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kwentie deflatie Of devaluatie. Daarmede hing samen verschil van mening 
over de noodzaak tot verder gaande bezuiniging op de Rijksuitgaven. 
De schrijvers wijzen er op, hoe ongerijmd het is COLIJN een haisstarrig 
vasthouden aan de theorie van een jaarlijks sluitend budget te verwijten: 
over de jaren 1931-1935 teerde het Rijk f 554,5 millioen in, ruim een 
half milliard. 

De doornigheid van ingrijpen op het gebied der vaste lasten. zowel in 
den publieken als in-den privaten sector, worden beknopt maar duidelijk 
aangegeven (blzz. 635-637). 

AALBERSE kon er wel in slagen, COLIJN te doen gevoelen, dat de meer
derhèid der Kamer (rooms en rood) diens beleid afkeurde, maar de basis 
dier meerderheid was hem zelf toch te smal, om er toen een kabinet op 
te bouwen. Het derde kabinet-COLIJN werd een gereconstrueerd tweede 
kabinet-COLIJN. Dit zag zich genoodzaakt te d~valueren, met evenveel 
tegenzin als COLIJN zich verplicht zag tot veel meer "ordenend" optreden 
dan hem zelf lief was. Andererzijds ·had hij tegen ordening, welke kon 
aansluiten op hetgeen in het bedrijfsleven aan vrijwilligè ordening was 
gegroeid, geen enkel bezwaar: de wetten op het verbindend verklaren 
van ondernemers-overeenkomsten en van collectieve arbeidsovereenkom
sten kwamen onder door hem voorgezeten kabinetten en de ~erste zelfs 
op zijn eigen initiatief tot stand . 

. "Liberaal" was COLIJN's politiek dan ook zeker niet: van staatsont
houding daar, waar staatsingrijpen tot het scheppen van rechtvaardige 
en verantwoorde verhoudingen en tot het afwenden van dreigende ram
pen voor de volkshuishouding geboden was, was bij hem geen sprake. 
Wars was hij daarentegen van .een streven naar beheersing van over
heidswege van het gehele economische leven als op den achtergrond lag 
van het Plan van den Arbeid. 

Wij krijgen dan de bescheiden Grondwetsh~rziening van 1937/8, welke 
Kamerontbinding nodig maakte, die echter samenviel met de periodieke 
verkiezingen. De tijden waren nog moeilijk genoeg: van 1929 tot 1937 
had het Rijk niet minder dan rond f 810 milloen ingeteerd. 

De A.R. Tweede Kamerfractie steeg van 14 op 17 zetels en COLIJN 
vormde zijn vierde kabinet, ditmaal niet weer een op brede basis, maar 
een rechts ministerie. De schrijvers laten zich er niet over uit, of deze 
uitkOlilst . al dan niet met COLIJN'S eigen wensen strookte. Enige blad
zijden terug (651-3) releveerden zij echter de discussie bij de behande
ling der begroting voor 1937, waarbij DE GEER, GOSELING en SCHOUTEN 
met beslistheid hadden te kennen gegeven, dat zij een staatkunde op , 
posJtief-christelijken grondslag voorstonden, en waarbij SCHOUTEN dui
delijk genoeg had doen blijken, dat de oplossingen van 1933 en 1935 zijn 
ideaal niet waren. COLIJN antwoordde daarop. Het bleek, dat hij den 
kring ruim wilde trekken, maar de schrijvers wijzen er op, dat hij dat 
doen wilde op de basis van de erkenning, dat onze grote volksgoederen 
alleen veilig zijn verankerd in de erkenning van het Goddelijk gezag' 
over den mens, over de maatschappij en in den staat. De schr. verbinden 
daaraan de opmerking, dat ter linkerzijde wellicht te weinig aandacht 
aan dit laatste gedeelte van· COLIJN's betoog is gegeven. De kabinetsfor
matie van 1937 was met dat betoog niet in strijd (blzz. 653, 661). 

Ook het vierde kabinet-COLIJN had te kampen met interne spanningen, 
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19 veroorzaakt door· afwijkende inzichten van roomse ministers. Wat 
[1. ROMME als minister van Sociale Zaken verlangde meende DE WILDE, 
ig toen minister van Financ~ën, niet te mogen geven: hij trad af in Mei 
I: 1939. CoLIJN probeerde het nog even langer, maar ook hij kon de breuk 
~n niet verhinderen. Kort na zijn zeventigsten verjaardag werd zij openbaar. 

Het kabinet trad af. . 
in De schrijvers vermelden uit de periode 1937-1939 nog de Osse 
ik affaire en de afwijzing der petitie-SOETARDJO. 

Nadat noch COLIJN noch de Rooms-katholiek KOOLEN in de vorming 
r- van een nieuw kabinet had kunnen slagen, deed de Koningin nogmaals 
is een beroep op den eerste. Slechts anti-revolutionairen, christelijk-histo-
lp rischen, liberalen en partijlozen vond hij bereid; roomsen en vrijzinnig-
Ie demokraten weigerden zitting te nemen. Achteraf is te betreuren, dat het 
el kabinet niet tot September heeft gewacht met zich aan de Staten-Generaal 
!D voor te stellen. Dan had vermoedelijk niemand de verantwoordelijkheid 
m ervoor aangedurfd, het terstond te doen vallen. Het ministerie kwam 
lS echter terstond voor de Kamer en de roomsen schroomden niet het ten 
~n val te brengen door middel van een motie van wantrouwen, waarin werd 
11- uitgesproken, "dat de kabinetsformatie niet had geleid tot het optreden 
rs van een kabinet, dat de noodige waarborgen bood voor een deugdelijke 

behartiging van 's lands belang in gemeen overleg met de Staten-Gene-
t- raaI", weshalve het optreden van dit kabinet moest worden afgekeurd. 
re Nu was het vijfde kabinet-COLIJN er inderdaad een van .zeer ongewone 
11- samenstelling. De schrijvers vermelden het niet, maar er is te allen tijde 
e. veel gegist, hoe Dr COLIJN er toch toe gekomen kon zijn, met zulk een 
r- . minderheids-kabinet op te treden. En te allen tijde is hierop geantwoord, 
~g dat vermoedelijk, toen zijn Koningin in deze spannende dagen van reeds 

dreigenden oorlog een herhaald beroep op hem deed, - n.b. nadat ook 
(e de roomse KOOLEN niet had kunnen slagen! - zijn plichtsbesef en zijn 
re trouw aan Haar sterker hebben gesproken dan politieke overwegingen, 
17 welke hem volkomen het recht zouden hebben gegeven, de roomsen te 

laten zitten met de brokken, die zij hadden gemaakt, door voor de 
N . tweede maal een kabinet-COLIJN halverwege een parlementaire periode 
lr het verder werken onmogelijk te maken. Een ongewone figuur dus 
~e was het vijfde kabinet COLIJN, maar een die volkomen voor rekening 
d- der roomsen kwam: eerst COLIJN nopen, het ontslag van zijn kabinet 
e- in te dienen - terwijl oorlog dreigde! -; dan zelf geen kabinet 
:N kunnen vormen - terwijl zo ergens dan in de politiek geldt, dat wie 
)P breekt betaalt -; vervolgens weigeren in een dan toch maar weer te 
.Ï- vormen kabinet-COLIJN zitting te nemen - alweer: terwijl oorlog dreig-
in de en een verder voortduren van een kabinetscrisis dus hoogst onverant-
m woord ware -. En dan bovenop dat alles, in strijd met gezonde N eder-
ilt landse parlementaire zede, volgens welke een kabinet slechts ten val wordt 
m gebracht op grond van een conflict over een conct'eet punt van beleid, 
tg _.. op Frans-revolutionnaire-wijze een kabinet heenzenden, dat nog geen 
m enkele daad, hetzij goed hetzij kwaad, had kunnen stellen. Het is goed, 
Ilt ons dit alles duidelijk voor ogen te houden, Men moet in de politiek geen 
r- dankbaarheid verwachten. En ook mogen oude -grieven in de politiek 

nooit al te zwaar wegen. Maar de lessen der politiek zijn er wel om 
n, geleerd en onthouden te worden! 
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Na den val van het vijfde kabinet-COLIJN vormde DE GEER een "nood
kabinet". Hij was sterk in zulke figuren: men herinnere zich zijn inter
mezzo-kabinet na den val van het eerste kabinet-COLIJN in 1925/6. In dit 
nood-kabinet-DE GEER nam ook de a.r. professor GERBRANDY zitting; op 
eigen verantwoordelijkheid. Men was er in a.r. kring niet zeer mee inge-
nODJ#!n, maar is er hem niet minder objectief om tegemoet getreden. 

Het gaat dan snel op 10 Mei 1940 aan. En daarmede zijn wij in een 
volgend hoofdstuk terecht gekomen. . 

Zij nog vermeld, dat ook in dit gedeelte slechts enkele bladzijden over 
het partijleven in engeren zin handelen: het overlijden ,van den edelen 
IDENBURG vindt vermelding, dan de moeilijkheden met de Christelijk 
Nationale Actie - opgezet, naar het heette, om hereniging der gerefor
meerde gezindte op politiek gebied te brengen, maar, zoals het in zulke 
gevallen meer gaat, eindigend ineen nieuwe splinterpartij, waaraan 
Prof. HUGO VISSCHER zijn naam verbond -, het eeuwfeest van KUYPER'S 
geboorte in 1937. . . 

De hoofdstukken XI en XII, handelend over "De partij in de oorlogs
jaren" en over "Dr H. 'Colijn in oorlogstijd" zijn van de hand van den 
heer E. VAN RULLER. In den bondigen, ook van slordighéden niet vrijen 
stijl herkent men den journalist met de vlotte pen. Hier vinden wij partij
geschiedenis in optima forma. Niet alleen omdat deze toch al zeer uit-
gedijde bespreking dan al te lang zou worden, laat ik elke resumptie J 

van den inhoud of vermelding van gedeelten daaruit achterwege: dit , 
moet men zelf lezen, dit moeten vooral onze jongeren zelf lezen! En, ~ 
daarom verklap ik er hier niets van. Hier was de vuurproef. Als het ~ 
a.r. geloof iets betekende, moest het in deze beproeving blijken. En, ~ 
gelukkig, het is gebleken. En VAN RULLER is er in geslaagd, deze periode 
voor ons te doen leven en herleven. . . 1 

Twee kleine correcties. De Kuyperstichting was naar Duits oordeel ~ 
"die Zentralstelle für Terror und Hetze gegen Deutschland" (blz. 689) - I 

en Buchenwald heette niet: Buchenwalde (blz. 693; op blz. 702 staat het .1 
goed). E 

Fraai is op blz. 685 de reproductie van de voorpagina van het eerste <! 
no van het illegale Trouw. De stijl van het daar in facsimile te lezen 
hoofdartikel van de hand van SCHOUTEN verschilt wel van· de gedragen 
volzinnen, welke wij anders zo veelszins van hem gewend zijn! . ~ 

Het aan Dr COLIJN's gevangenneming, dood en begrafenis gewijde ~ 
hoofdstuk mocht uiteraard niet ontbreken. Met hem werd een periode <1 
in het bestaan onzer partij afgesloten. ( 

Van de hand van den heer SMEENK is weer het laatste hoofdstuk over 1! 
de periode 1945-1950. In feite stipt het ook de Londense periode aan. 
Contemporaine geschiedenis schrijven is een te hachelijk ding dan dat ~ 
SMEENK er zich in dit hoofdstuk aan heeft gewaagd. Over het Indische v 
drama vindt men er, niet alleen wegens ruimtegebrek, nageno-eg niets 
in. Hij heeft zich, terecht, hoofdzakelijk bepaald tot het schetsen van d 
verhoudingen, o. m. breder aandacht gewijd aan de verhouding tussen n 
anti-revolutionairen en christelijk-historischen en aan de mislukte pogin- d 
gen tot federatie, daarna tot samenwerking, t.en slotte slechts tot con- Ü 
tact. Wat de summiere vermelding van feiten uit de (niet)-parlementaire 
geschiedenis betreft, hier gaat de schrijver wat dieper in op het (niet-) 
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functionneren van ons constitutioneel bestel in den eersten' tijd na de 
bevrijding. 

Onder de beknoptheid lijdt ook hier de duidelijkheid wel eens. Om te 
weten wat de op blz. 720 vermelde L.W.C. is moet men enigen tijd turen 
op het gefacsimileerde schema op blz. 703. De Volkspartij voor Vrijheid 
en Democratie wordt op de blzz. 733 en 748 niet met den vollen haar 
toekomenden naam vermeld. 

Op blz. 730 spreekt de schrijver, in verband met de spanningen, welke 
tot het optreden van het G.P.V. hebben geleid, over het "interkerkelijk" 
karakter onzer partij. Zouden wij dezen -term nu niet eens uit ons 
spraakgebruik kunnen bannen? Onze partij is - en hetzelfde geldt voor 
vele andere organisaties op het erf der gereformeerde gezindte - niet 
alleen niet kerkelijk, maar evenmin boven-kerkelijk of inter-kerkelijk 
(hetgeen immers betekent: tussen-kerkelijk), maar heel simpel niet-ker
kelijk. Hoe goed bedoeld, de term "inter-kerkelijk" blijft altijd toch min 
of meer suggereren, dat onze partij zou zijn een soort federatie van 
groepjes anti-revolutionairen, die tot onderscheidene kerkelijke gemeen
schappen behoren 6). En wie zal ontkennen, dat die gedachte in de prak
tijk (candidaatstellingen !) wel niet eens verborgen ligt onder ons onder
ling partij-verkeer? Maar dat is dan ook radicaal fout. Wie niet met de 
kerkelijke evenals met de sociale en andere schakeringen onder de anti
revolutionairen rekening houdt, schiet tekort in politiek-organisatorische 
wijsheid. Maar wie de boven-gelaakte federatiegedachte voet geeft is op 
den verkeerden weg. En aan die gedachte kan mede voet worden ge
geven door het gebruik van den min juisten term "interkerkelijk". Daar
om - schrappen wij hem uit ons spraakgebruik! 

Na het laatste hoofdstuk volgt het program van beginselen van 1878. 
Waarom zijn nu maar niet tegelijk de daarin in 1916 en 1934 aange
brachte wijzigingen mee aangegeven? 

/ Tenslotte -een lijst van geraadpleegde litteratuur, een door den heer 
J. WIJNBEEK samengesteld, zéér nuttig personenregister, een lijst van 
errata (niet overslaan! de lijst is intussen niet compleet) en een inhouds
opgave. 

En daarmede is dan deze uitgave voltooid. Met opzet heb ik er brede 
aandacht aan geschonken. Onze partij is een nieuwe fase in haar bestaan 
ingetreden. Des te meer moet zij zich bewust zijn van den plicht tot 
continuïteit met een verleden, waarin gehoorzaam is geworsteld om 
Gods eis voor den strijd op politiek terrein te verstaan. Daartoe kan Het 
'Volk ten baat helpen. . 

Naar opzet, stijl en methode van behandeling is het voor een breed 
a.r. publiek geschreven. Men kan er het publieke optreden der a.r. partij 
van periode tot periode in volgen. 

Want het is slechts in zeer beperkte mate een (interne) geschiedenis 
der (georganiseerde) a.r. partij. De ondertitel dekt dan ook den inhoud 
niet. Het boek geeft hoofdzakelijk parlementaire geschiedenis, waarbij 
dan bijzondere aandacht is geschonken aan de rol en de betekenis der 
(Antirevolutionaire partij en der) antirevolutionairen daarin en daar-

6) Vgl. A.R.S. XIX, blz. 30 v. 
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voor. In zoverre is de hoofdtitel Het volk ten baat juister dan de onder
titel. 

De geschiedenis der organisatie van de a.r. richting en partij moet 
ook na dit boek nog worden geschreven. 

Een woord van lof is nog op zijn plaats voor de vele fraaie foto's, 
zij het dat deze meer dan eens niet worden gevonden in de omgeving 
van het onderwerp, waarbij ze behoren. 

Zij de bespreking van dit boek 7) besloten met een woord van hulde 
aan de schrijvers en den uitgever voor den dienst, welken zij ons a.r. 
volk en zijn jeugd hebben bewezen. Als die nu maar tonen, gediend te 
willen wezen! Anders ziet het er maar treurig uit. 

Het volk ten baat behoort in elke goed-antirevolutionaire boekenkast 
te staan náást Geen Vergeefs Woord (uitgave der verzamelde deputaten
redevoeringen) ! 

G. 

Dr Ir V. J. P. DE BLOCQ VAN KUFFELER, De ontwikkelings
gang bij de Zuiderzeewerken. 

Dit boekje is het eerste bericht uitgegeven door de Ned. Vereniging 
voor Landaanwinning. 

Deze vereniging stelt zich o. a. ten doel bij het Ned. volk en bij de 
Regering blijvende belangstelling te wekken voor de grote betekenis van 
de landaanwinning. Dit is inderdaad een prijzenswaardig doel. Deze werken 
des vredes verdienen onze belangstelling. Weliswaar zijn de kosten van 
landaanwinning thans hoog, doch de directe en indirecte voordelen zijn 
zeer groot. Niet alleen de werkgelegenheid, maar ook de nationale pro
ductie wordt er door gebaat. 

De schrijver van dit boekje is oud-Directeur Generaal der Zuiderzee
werken en dus zeer deskundig op dit gebied. In kort bestek beschrijft 
hij het plan tot droogmaking van de Zuiderzee en volgt daarbij op den 
voet den gang van de werkzaamheden. Zowel aan de techniek als aan 
den economischen achtergrond van dit grootse werk wordt aandacht 
besteed. Verschillende foto's en tekeningen verluchten de tekst. 

Wie op duidelijke en niet al te uitgebreide wijze wil kennis nemen van 
het mooie werk dat hier is geschied en nog geschiedt, leze dit boekje. 

RIP. 

7) De eerste 11 afleveringen werden aangekondigd in A.R.S. XIX, blzz. 
355 v.v. (October 1949), 406 v. (November 1949), XX, blzz. 221 v.v. (Juni 
1950), 375 v.v. (October 1950). 
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MYSTICISME EN POLITIEK 

DOOR 

Ds H. VAN HENSBERGEN 

Het woord "mystiek" is van Grieksen oorsprong, Het werkwoord muein 
betekent: de ogen sluiten. Ook kan het aanduiden het sluiten van den 
mond in verband met dé geheimhouding die 'aan de mysten, de ingewijden 
in de mysteriën, was opgelegd. 

Om misverstand te voorkomen moeten we er reeds terstond op wijzen, 
dat er een groot verschil bestaat tuSsen mystiek en mysticisme. Niet altijd 
wordt, dit verschil goed in het oog gehouden en daardoor ontstaat dan 
vaak grote begripsverwarring. Evenals door schier alle woorden die ein
digen op "isme", wordt ook door mysticisme een ziekelijke ontaarding 
aangeduid, een ontwrichting en vergroeiing van het ware mystieke leven 
des geloofs, waarvan de psalmdichter zingt: "Gods verborgen omgang 
vinden zielen waar Zijn vrees in woont". 

We lezen in het begin van onzen Bijbel, dat God den mens geschapen 
heeft naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. De mens is dus beelddrager Gods. 
De Heilige Geest zweefde levenwekkend boven den baaierd, realiserend 
de scheppingsgedachten Gods. Hij vormde den chaos tot een kosmos. De 
Geest woont dermate in heel de creatuur, dat CALVIJN in zijn Institutie 
kan schrijven: "op vrome wijze kan gezegd worden dat de natuur God is". 
En de apostel PAULUS verklaart op den Areopagus: "in Hem leven wij, en 
bewegen ons; en zijn wij; gelijk ook enigen van Uwe poëten gezegd 
hebben: want wij zijn ook Zijn geslacht". En als kroon van heel dit 
scheppingswerk komt de mens. Want ook de mens is een product van 
dienzelfden Geest, Vandaar dat JOB zeggen kan: "de Geest Gods heeft mij 
gemaakt, de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt". Zoals dus 
de anorganische en organische schepping Gods door den Geest wordt . 
voortgebracht, zoals de Geest inwoont in plant en dier, in zandkorrel en 
waterdruppel, in ster en planeet,zo woont de Geest ook in het kroon
juweel der schepping, den mens. Maar de scheppingswerkzaamheid des 
Geestes neemt in den mens haar rijksten vorm aan. Zo wordt er in het 
scheppingsverhaal onze aandacht op gevestigd, hoe God de Here met 
Zichzelf te rade gaat: "laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar 
Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, 
en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde 
en over al het gedierte dat op de aarde kruipt". pe inwonende Geest 
vormt den mens zo dat hij met verstand eri. wil wordt begaafd, tot een 
re<Ielijk-zedelijk wezen wordt. Het onbewuste en instinctieve leven der 
lagere schepping komt in hem tot klaar zelfbewustzijn. Deze mens kent 
iichzelf in onderscheiding van de natuur rondom hem, deze mens kent 

) 
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ook God als zijn Schepper en Formeerder. Zo werd er een wezen ge
schapen waarin de sprake die er van de schepping uitging, weerklank kon 
vinden en die zelf den lof van zijn Schepper zingen kon. De hemelen ver
telden Gods lof en het uitspansel verkondigde Zijner handen werk, terwijl 
het antwoord van den redelijken mens luidde: "loof, loof den Heer, mijn 
ziel, met alle krachten, verheft Zijn Naam, zo groot, zo heilig te achten, 
och, of nu al wat in mij is, Hem prees!" 

Behalve de sprake die er van de schepping uitging, was de mens 
ook in staat het direct tot hem gesproken Godswoord in zich op te 
nemen. 
We lezen in de eerste hoofdstukken van Genesis reeds enkele malen "en 
God zeide". Zo bv. "en God zegende hen, en God zeide tot hen: weest 
vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar". 
De Here opent hier in Zijn Woord de wijdste perspectieven. De potenties 
door den Geest in den mens gelegd, moesten tot ontwikkeling worden 
gebracht, opdat zo het beeld Gods in het geheel van het menselijk ge
slacht tot zijn veelzijdige verwezenlijking zou komen. De mens ziet zich 
hier gesteld voor de grootste cultuurtaak die hem wacht: de aarde te 
onderwerpen en te beheersen. 

Wij gaan op deze cultuurtaak nu niet verder in. Genoeg, om te laten 
zien hoe God in den staat der rechtheid met Zijn hoogste creatuur omging. 
De natuur was voor den beelddrager Gods een geopend boek, waarin hij 
de deugden Gods kon lezen. En bovenal kon hij het tot hem gesproken 
Godswoord in zich opnemen, zich ûjn roeping en bestemming realiseren. 
Zo was de mens in staat, in Gods gemeenschap te leven en uit die ge
meenschap de krachten te putten om zijn levenstaak te volbrengen. Het 
religieuze leven is derhalve gegrond in de natuur van den mens. In zijn 
schepping naar Gods beeld is gegeven, dat God Zich aan dien mens open
baren kon en deze als vriend met zijn Schepper leven kon. Vandaar dat 
CALVIJN kon opmerken: "het semen religions, het zaad der religie, is in 
elk mensenhart aanwezig". In dezen zin leert ons ook de Beidelbergse 
Catechismus dat God den mens geschapen heeft in ware gerechtigheid en 
heilig,heid, opdat hij God zijn Schepper recht zou kennen. 

Toen is de zondeval gekomen. Zonde maakt scheiding. Zonde zou God 
en mens, Schepper en schepsel volkomen uit elkaar gescheurd hebben 
ware het niet, dat de Here Zijn gevallen beelddrager in Zijn bijzondere 
openbaring had gezocht en vastgehoud~n. En terwijl de mens voor die 
openbaring doof en blind geworden is, komt de levendmakende werking 
des Geestes het hart ontsluiten voor deze zoekende liefde Gods. Tenzij 
dat iemand wederom geboren worde, kan hij het Koninkrijk Gods niet 
zien. De wedergeboren zondaar leert weer gemeenschap kennen met God. 
Maar altijd in het aangezicht van Jezus Christus. Het christelijk geloof ( 
kent geen mystiek buiten Christus om. Hier kan nooit sprake zijn .van ] 
een buiten Christus om verzinken in den, of liever, het Oneindige. "Nie- ( 
mand komt tot den Vader dan door Mij". Ware Christus geen vlees ge- I 
worden, de afstand tussen den heiligen God en den gevallen sterveling \ ( 
zou zo oneindig zijn, dat er van geen gemeenschap meer sprake zou t 
kunnen wezen. Zo kan Christus zeggen: "dit is het eeuwige leven, dat zij I; 
U kennen, den enigen waarachtigen God en Jezus Christus, Dien Gij e 
gezonden hebt". 



ge
mn 
er
vijl 
lijn 
en, 

!ns 
te 

,en 
est 
r". 
ies 
len 
Te-
lch 
te 

en 
19. 
hij 
en 
!n. 
~e

[et 
ijn 
:n
lat 
in 
:se 
en 

od 
en 
re 
lie 
19 
dj 
et . 
cl. 
of 
lh 

e
e-
19 
)U 
:ij 
rij 

MYSTICISME EN POLITIEK 327 

Uit dit alles blijkt wel dat mystiek, in dezen zin genomen, met de 
schepping van de menselijke ziel gegeven was en na den val als vrucht 
van het geloof in Christus gekend wordt als een schone bloem, die ons 
uit de vergane glorie van den paradijstuin nog is gespaard gebleven. En 
in het licht van het voorgaande kan het dan ook niet verwonderen, dat 
mystiek een verschijnsel is, dat onder vele volkeren in alle tijden voor
komt. Alleen komt het dan niet in zijn zuiveren vorm voor, maar ver
wrongen en ontwricht. Evenals op alle terrein, heeft de invloed der zonde 
zich ook hier doen gelden. We spreken dan niet meer van mystiek, maar 
van mysticisme. Het zou te veel tijd in beslag nemen om ook maar een 
oppervlakkig overzicht te geven van de grote mystici en de mystieke 
systemen die in den loop der eeuwen zijn voortgebracht. Al naar gelang 
van de psychische geaardheid van den mysticus, van het cultuurniveau 
van den tijd en de factoren die op hen hebben ingewerkt, lopen de systemen 
der grote mystieken uiteen. Toch zijn er verschillende typerende karakte
ristieke kenmerken te geven die aan alle mystieke stelsels min of meer 
eigen zijn. 

Terecht wordt gezegd, dat onze geestelijke voorouders te zoeken zijn in 
Israël en Griekenland. In het verband van ons huidige onderwerp zou 
ik Israël de bakermat van de ware mystiek en Griekenland die van het 
mysticisme willen noemen. Hierbij natuurlijk Griekenland niet beschou
wend als de bakermat van het mysticisme überhaupt. Dat zou zeker niet 
juist zijn. Want er gingen andere, Oosterse culturen aan vooraf, waarin 
ook het mysticisme bloeide en van waaruit het in de Griekse religie en 
filosofie is doorgedrongen. Maar ik beschouw Griekenland hier als één 
der pijlers waarop de tempel onzer West-Europese beschaving is gebouwd. 
En dan zien we hoe de lijn loopt van de Orphici over de Dionysos-cultuur 
naar het speculatieve mysticisme, eerst bij de voor-socratici, vervolgens 
door PLATO met de ideeënleer, door de Stoïci met de pantheïstische logos
theologie verbonden, om dan in het N eo-Platonisme evenals in de n'lyste
riëntheologie op menigvuldige wijze te worden uitgebouwd. Van grote 
betekenis was de Alexandrijn PHILO. Hij vormt den trait-d'union tussen 
heidendom en Oude Testament. Deze vergriekste Jood, die omstreeks het 
begin van onze jaartelling leefde, poogde door allegorese heel het Griekse 
mysticisme in de Schriften des Ouden Verbonds in te dragen. En vanzelf
sprekend kon het zo de christelijke gemeente infiltreren. Zo ontmoeten 
we het in de gnostiek op christelijk erf. AUGUSTINUS is voor zijn bekering 
een tijdlang in den greep van het Neo-Platonisme geweest en ook in zijn 
latere geschriften kan men nog telkens sporen daarvan terugvinden. En 
sedertdien kunnen we deze mysticistische lijn als onderstroming steeds 
weer in de Kerk constateren, nu eens schier ongemerkt voortwoekerend, 
dan weer plotseling als uit een uitgedoofden krater te voorschijn vlammend. 
Ik denk, om maar één bekend voorbeeld te noemen, aan de dopersen in 
den tijd der Reformatie. Lieden, waarmede CALVIJN telkenmale den degen 
heeft gekruist en die heel sterk door dit mysticisme waren besmet. En het 
calvinisme heeft dit verschijnsel wel teruggedrongen maar niet geheel 
kunnen uitroeien. En tot den huidigen dag toe vertroebelt dit mysticisme 
het Schriftuurlijk inzicht en daarmede de activiteit die aan het geloof 
eigen behoort te zijn. 

We gaan thans enige eigenschappen van deze valse mystiek bespreken. 

r. 
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Ik wil ~ daarbij niet vermoeien met allerlei aan deze mystid ontleende 
citaten, maar toch wil ik u iets geven uit het werk van een man, die op 
de inysticistische concepties aller eeuwen een groten invloed heeft ge~ 
oefend. Ik bedoel PLATO. ALLARD PIERSON beschrijft in zijn Hellas PLATO'S 
mythe van den wagen der ziel, waarin ons geschilderd wordt degeschie
denis der ziel, haar kortstondige vreugde, haar val, haar lijden en haar 
onstilbaar verlangen. "De ziel is, alvorens zij door de stof werd geketend, 
in het gevolg der goden opgestegen tot boven het hemelgewelf, tot het zà.lig -
oord, het gebied der volmaakte wetenschap, der volkómen waarheid, waar 
geen stoffelijke bepaaldheid het wezen der dingen benevelt. De godheid 
lescht haár dorst aan de waarheid en baadt daar in verrukking, maar de 
ziel, aan wie de godheid het heeft vergund, wordt langs aller dingen wezen 
heengevoerd. als bereed zij een wagen, voortgetrokken door een span, waar
van het eene paard edel is en gewillig, het andere weerstrevend. Op haar 
onrustigen- tocht ziet zij die heerlijke essentiën van al wat reeds heerlijk 
is op aarde, maar niet duidelijk, niet volledig. De wagen kantelt, de ziel 
tuimelt omlaag; zij wordt verminkt in haar val, haar vleugels verliezen 
veder voor veder; totdat zij verzonken ligt in, een poel van verwarring, 
die haar geen ander voedsel biedt dan gissingen en meeningen. Daar vindt '. 
zij het stoffelijke, waarmede zij zich vereenigen moet en dat vali nu aan 
haar kerker zal zijn. Zoo is zij geworden tot wat men een levend wezen 
noemt. Maar in dien kerker kan zij niet vergeten, wat zij eens gezien 
.heeft. In dien kerker blijft haar een verterend, een liefdevol verlangen naar 
wat daarboven is, naar die Eenheid, die alleen de rede kan aanschouwen. 
Zoo dikwijls zij met haar beperkt -vermogen de eenheid, in de toevallige 
verschijnselen het algemeene en noodzakelijke mag bespeuren, is dit slechts 
herinnering van wat in die bovenwereldlijke gewesten haar getoond werd, 
wondere herinner,ing waarin zij geheel verloren is. Los van de gewone 
beslommeringen en alleen bezig met de goddelijke dingen, is zij een uit
zinnige in het oog der menigte, die niet bespeurt dat zij een geïnspi-
reerde is". 

Hier hebben we de platonische voorstelling van den hemelsen godde
lijken oorsprong der ziel, maar deze ziel is uit haar vroegere heerlijkheid 
uitgevallen en is toen verbonden met het aardse slijk, waarin ze nu zucht 
als in een kerker. Slechts door zich van dit aardestof te reinigen~ door 
filosofische beschouwing en extase kan de ziel weer terugkeren naar haar 
vroegere heerlijkheid. Hier hebben we al direct een paar heel typerende 
gedachten van het mysticisme. De ziel is op zichzelf goed, net boze zit in . 
de stof. We vinden ,in het mysticisme èen scherpe tegenstelling tussen ' I 

natuur en genade; tussen stof en geest. De geestelijke -ziel, vaak voorge
steld als een vonk uit de godheid, moet naar haar oorsprong terugkeren. 
Ze moet uit de aardse kerker worden verlost. De materie bezoedelt haar 
en trekt haar naar beneden. 

We kunnen ons nu ook het verzet indenken van PAULUS' hoorders op 
den Areopagus. Een, tijdlang luisteren ze naar hem, hoewel hij voor hun 
Griekse oren toch wel heel wonderlijke dingen verkondigt. Maar het wordt 
hun toch al te erg, wanneer hij gaat spreken over de opstanding uit de 
doden. Zou dan dat lichaam, dat al zo lang als een blok aan hun ziel heeft 
.gehangen, nog weer eens opnieuw zijn demonisch spel beginnen? Dat is 
toch wel het meest absurde dat zich denken laat. En dan wenden ze zich 
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van dien "graantjespikker" af. Van hun kant bekeken, volkomen conse
quent. Van hun kant bekeken, maar niet bezien in het licht der Heilige 
Schrift. Want daar is geen sprake van een wezenseenheid tussen Gods 
Geest en des mensen geest, evenmin van een dualisme tussen geest en 
materie. God is de Schepper ook van de stof. In het manichaeïsme en 
andere godsdiensten is de materie eeuwig en de voortdurende tegenstander 
Gods. Dat is een volstrekt onbijbelse voorstelling. Naar de Schrift schept 
God de materie en Hij zag al wat Hij gemaakt had en zie het was zeer . 
goed! En de meest krasse tegenspraak tegen deze mysticistische verachting 
van het tijdelijke, diesseitige, is wel de vleeswording des Woords. De 
reine Zone Gods is ingedaald in de materie en desondanks heeft Hij 
daarmede Zijn reine Wezen niet bezoedeld. Dat is wel de meest katego
rische ontkenning van Gods zijde ten aanzien van de boosheid der stof. 
N een, de aarde is wel om der wille van den mens vervloekt, maar dan 

. vanwege de zonde, die ontstaan in het psychische leven van den mens, 
ziel en lichaam heeft vergiftigd. Zat de zonde alleen in de materie dan 
zou het voldoende zijn te sterven om zalig te worden. Zulk een uitspraak 
zult ge tevergeefs in uw Bijbel zoeken. 

De consequentie van deze mysticistische instelling, die we bij vrijwel 
alle mystici vinden, is wereldmijding, zich opsluiten achter kloostermuren, 
askese. Zo vinden we die bv. in het overigens mooie boek van THOMAS À 
KEMPIS, De navolging van Christus. "Eten en drinken, waken en slapen, 
rusten en arbeiden en onderworpen zijn aan de overige behoeften der 
natuur, dit is in waarheid een grote ellende en droefheid voor de god
vruchtige mens, die gaarne van dit alles ontheven zou willen zijn." Dat 
dus een mens - om te spreken met een onzer formulieren - een goddelijk 
beroep zou hebben, ligt den mystici st ver. De Bijbel oordeelt daarover 
heel anders. De psalmdichter zegt: "de aarde is des Heren, mitsgaders 
hare volheid".· En JOHANNES: "dit is de overwinning, die de wereld over
wint, nl. ons geloof". Ende Heiland Zelf bidt in het hogepriesterlijk 
gebed: "Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij 
hen bewaart van den boze." De van God opgelegde roeping voor den 
gelovige in deze wereld wordt niet ingezien. 

Het ligt geheel in de lijn van het bovenstaande, dat de geestdrijvers 
in den tijd der Hervorming met verachting spr~ken over wetenschap en 
~taatkunde. Alle politieke wetten, zeggen ze, zijn niet anders dan uit
vindingen van den duivel. Vooral de geneeskunde moet het ontgelden. Eén 
hunner beweert, dat de beoefening der geneeskunde goed is voor leeg-

. lopers, maar niet voor geestelijke lieden, die leven op zijn niveau en dag 
en nacht Gods wet betrachten. CALVIJN antwoordde daarop: "ze moesten 
hem maar eens in een kamer opsluiten, zonder eten en kleding, alleen 
met z'n Bijbel." Door zijn visie op de algemene openbaring, door zijn 
leer. dat al het goede in de wereld afkomstig is van den Heiligen Geest, 
kende CALVIJN tegenover al het diesseitige een veel positievere waardering. 
Hij erkent dat uit het Kaïnsgeslacht, het geslacht der goddelozen, vaak 
edele kunsten en wetenschappen ons zijn toegevloeid. Wij mogen van hun 
gaven dan ook een dankbaar gebruik maken. CALVIJN was een groot 
muziekliefhebber, in de wijsbegeerte was hij goed thuis. En al heeft hij 
de filosofie verworpen om als steun te dienen voor zijn theologie, hij geeft 
blijk haar leerstellingen te verstaan en kan ze soms ook met instemming 
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citeren. Vooral de geneeskunde werd door hem hooggeschat. Hij zegt er 
letterlijk van: "ze is een goede en van God gegeven kunde, waardig ge
prezen en geëerd te worden." Ook de astronomie stond bij hem in hoge 
achting, hij heeft er zelfs een heel tractaat aan gewijd. 

CALVIJN staat dus ver van PLATO en de mystici af. Het kwaad zit bij 
hem niet in de. stof, niet in de schepping zelf, zodat de mens het beste 
doet zich zo ver mogelijk van de aanraking met het diesseitige verwijderd 
te houden. Neen, het kwaad zit in den wil. En dat kan .niet overwonnen 
worden door wereldmijding, maar alleen door de bijzondere genade van 
den Heiligen Geest. Dr VAN DER LINDE wijst er in zijn dissertatie dan ook 
op, dat CALVIJN .van deze gedachten uit het natuurrecht wel erkennen 
moest. Dit natuurrecht, dat door de algemene genade is bewaard gebleven, 
stelt den mens in staat mee te werken aan de taak die aan de mensheid 
is opgelegd. Alle mensen hebben, door de algemene genade en de kosmische 
werking van den Heiligen Geest de zaden van recht en billijkheid, den 
trek naar orde en gemeenschap in zich. CALVIJN merkt dan ook in bitter
heid op dat de geestdrijvers vertreden wat onder Turken nog wordt 
erkend. Dit algemeen menselijk besef van eerbaarheid en menselijkheid, dit 
gevoel voor orde en gemeenschap als vrucht van den Heiligen Geest is 
natuurlijk ook voor het staatkundige leven van het grootste gewicht. 
CALVIJN zegt dan ook in zijn commentaar op Mattheus 12 : 18, dat geen 
koning orde zou kunnen houden zonder deze algemene gave van den 
Heiligen. Geest. Om deze reden heeft God dan ook vorsten en regeerders 
den titel "goden" waardig geacht en hun bijzonder den Heiligen Geest 
geschonken en beloofd. Hier stond CALVIJN dus wel heel scherp tegenover 
de doperse geestdrijvers die de Overheid juist een groot obstakel achtten 
Voor de vrije ontplooiing van het Geesteswerk. 

Wanneer we nog op een ander kenmerk van het mysticisme letten, dan 
valt ons op, dat deze valse mystiek steeds een onmiddellijke relatie zoekt 
met God of het Goddelijke. De echte mysticist, bv. in de gnostiek, acht 
zijn ziel een vonk te zijn van het goddelijke. Die vonk moet tot het heilige 
al-vuur terugkeren. Men spreekt dan ook gaarne van: verzinken in God, 
verdwijnen in God, niet-meer-zijn in God, een opgaan in God. Men weet 
zich één met den Wereldgrond en ervaart die identiteit. De mysticus wil 
onmiddellijke vereniging met God zodat hij zich in God en het Numineuze 
zich in hem verliest. Een poëtische ontboezeming luidt: 

In de ontroering van dat schouwen 
Greep mij grote siddering aan. 
Tot elk deeltje van mijn wezen 
In Gods Zijn was opgegaan. 

Gevolg van een en ander is dat de grens van het persoonlijke wordt 
uitgewist. Zowel de grenzen der eigen persoonlijkheid als, ten gevolge 
daarvan, die van God Zelf, worden vervaagd. In de aanschouwing van het 
goddelijke gaat de eigen persoonlijkheid onder zoals de druppel ondergaat 
in, opgenomen wordt door den oceaan. En waar de scherpe lijnen van het 
eigen persoonlijke leven worden uitgewist, daar verliest ook God Zelf 
Zijn persoonlijke trekken, daar wordt God tot het Goddelijke, daar wordt 
"Hij" tot een "Het". 
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Daar dit contact tussen den mens en God direct moet wezen, heeft de 
mysticus een àfkeer van Middelaar en Schrift. Het is vanzelfsprekend, 
dat de rasechte mysticistische gedachten worden gematigd, wanneer zij -in 
aanraking komen met het Christendom. Maar desondanks zijn de sporen 
daarvan toch nog duidelijk te onderkennen. In mysticistische kringen 
wordt, bij alle formele gezag aan de Heilige Schrift toegekend, het inwen
dig licht van veel hoger waarde geacht. Men heeft onmiddellijke ervaring 
buiten Schrift en Kerk om. De Heilige Schrift is maar een dode letter, 
de innerlijke stem of het innerlijke licht worden veel hoger gewaardeerd . 
En als men in christelijk-mysticistische kringen formeel den Bijbel nog 
hoog houdt, dan toch alleen als middel om eigen ziekelijke gevoelsreflexen 
met des te groter gezag te bekleden. Door middel van de allegorese, reeds 
door PHILO de Kerk binnengesmokkeld en door ORIGENES ten troon 
verheven, siert men zijn zogenaamde Schriftverklaring op. Voor CALVIJN 

_ is deze spiritualistische Schriftcritiek - die overigens met ultra
orthodoxe, mechanische inspiratietheorieën gepaard kan gaan - het 
werk van den duivel. Desondanks duurt dit allegorische geliefhebber tot 
den huidigen dag voort. En deze Schriftverklaarders, die zich vaak uit
geven voor calvinistischer dan CALVIJN, weten niet dat ze heidendom en 
christendom tot een synthetisch product van verdacht allooi versmolten 
hebben. 

Natuurlijk werkt dit alles ontwrichtend voor het geloofsleven. De vast
heid van Gods Woord en beloften worden ondermijnd, voor den rijkdom 
van Gods Verbond heeft men geen oog, daarmee in verband delen ook de 
sacramenten van doop en avond~aal in de algemene minachting die men 
al het instrumentele toedraagt, en zelfs is, door de psychologische wet der 
contrastwerking, een overslaan van overgeestelijk naar vleselijk-sexuele 
uitspattingen niet zeldzaam. In deze kringen tiert vaak het anti-nomianisme, 
men weet zich ,,] enseits von Gut und Böse". 

Nog één ding moet ik van dit mysticisme zeggen. Hoe denkt de mysti
eist nu zijn ideaal te verwezenlijken? Hoe brengt hij het vurig begeerde 
contact tussen God en zichzelf tot stand? Het antwoord moet -luiden: door 
geweldige inspanning en ontzagwekkende denkconcentratie. De echte mys
ticist is mijlenver verwijderd .van den nietsdoenden mijmeraar, waarvoor 
men hem wel eens uitscheldt. Alvorens hij in zijn Nirwana, in het store
loze God-schouwen als hoogsten sport van zijn mysticistische ladder aan
komt, moet er heel wat werk verzet zijn. Alleen noeste volharding en taaie 
denkkracht kunnen het zover' brengen. Echte mysticisten zijn er dan ook 
weinig. De meesten zijn napraters die drinken uit de bron, door slechts 
enkelen aangeboord. Op den laagsten trap staan als middelen om den 
mystieken roes te bereiken: narcotica. Maar de hogere mystiek verwerpt 
deze middelen kategorisch. Ietwat hoger staan de lichaamsbewegingen. Zo 
b.v. het eindeloos draaien der derwischen of - diametraal daartegenover -
de geluidloze stilte en urendurende onveranderlijke. houding der hesy
charten. Maar de gewone middelen zijn: stilte, strenge askese, gebed. Door 
de ziel los te maken van de banden der eindigheid die haar binden wordt 
zij omhooggeleid tot de innerlijke gemeenschap met God. Om deze ex
tatische eenwording te bereiken worden vooral twee wegen genoemd: 
enerzijds reiniging-verlichting-eenwording, andererzijds meditatie-contem
platie-unificatie. Maar hoe ook bereikt, steeds moet ingespannen lichame-
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lijk en geestelijk worden geworsteld. Toch hebben we hier goed op te 
letten, deze inspanning - hoe geweldig ook - heeft op zich zelf geen 
positieve waarde. Heel deze arbeid staat in dienst van het doel: onpersoon
lijk verzinken in een onpersoonlijk God, boven al het zinlijke, tastbare, dies
seitige uit, onder te gaan in den laatsten bestaansgrond, in het Ene achter 
het vele dat men overwonnen heeft. En door dit mysticistische doel loopt 
door heel deze voorbereidende inspanning een negatieve trek. De schaduw 
van het doperse ideaal, van deze kosmische aversie, ligt over datgene wat 
aan activiteit wordt opgebracht. 

Gewapend met deze kennis, zal het ons niet moeilijk zijn de zaden van 
deze giftige plant bij ons zelf en bij anderen terug te vinden. Wie met dit 
mysticisme is besmet· zal uit den aard der zaak niet veel voor het politieke 
leven voelen. Dat is veel te weinig geestelijk, veel te diesseitig. Zo sprak 
iemand een poos geleden tot me: "een dominee moet zich niet met de 
pölitiek inlaten, want dat bederft zijn geestelijk leven". U voelt nu wel, 
achter dit "geestelijk leven" den mysticistischen grondtoon. Helaas is dit 
niet de stem van een eenling. Hoevelen zijn er niet in onze kringen die tot 
zijn geestelijke familie behoren. Zeker, ze hebben vaak een grote, z~lfs een 
zeet grote belangstelling voor het materiële. Maar dat is het terrein van 
het vlees. De mens is mi eènmaal geen engel. Slechts dualistisch is met 
dit gebied dat van den geest verbonden. Echt mysticistisch gezien is dat 
een heel ander terrein. Als een mens daarover gaat spreken, slaat hij een 
anderen toon aan. Dat is een metabasis, eis allo genos, een overgang naar 
een wezenlijk andersoortig gebied. Dan ziet hij uit de hoogte op al dit 
diesseitige neer. Daarom ontgaat het hem hoe het geestelijke, hoe de be
ginselen juist als een zuurdesem ook het tijdelijke doortrekken moeten. 
Het jammerlijk gevolg is gebrek aan belangstelling voor principiële staat
kunde, ja voor wetenschap überhaupt. Men trekt zich terug met een 
boekje in een hoekje. ' 

Hoe anders was het bij onze vaderen. Dit krachtig geslacht leefde uit 
een gezond geloof, waaraan het zijn bezieling ontleende. Niet, alsof er toen 
geen ongelovigen of dopersen waren. Die zijn er in die dagen stellig ge
weest en die zullen er wel blijven ook. De algemeen heersende geest was 
echter een geest des geloofs. En dan een geloof, dat aan alle mysticisme 
gespeend was. Een geloof, dat tot werkzaamheid prikkelde op elk gebied, 
de slapende energieën deed ontwaken en zijn leus vond in het thans te zeer 
verwaarloosde Bijbelwoord: "in God zullen wij kloeke daden doen I" Met 
. de kraçht, die men in de binnenkamer had ontvangen, ging men de Straat 
op, de markt op, de wereld in om de ontvangen genadekracht om te zetten 
in daden ter verheerlijking Gods. Enerzijds inkeer en zelfbezinning, de 
noodzakelijke voedingsbodem van waarachtig geloof, maar andererzijds 
wierpen ze zich op de zee om haar te temmen, op den bodem om hem 
achter de dijken in veiligheid te stellen, op de rivieren om ze te dwingen 
hun vruchtbaarheid af te staan, op de wetenschap om nieuwe ter
reinen te helpen ontginnen. En dat was voor de vaderen geen gebied 
dat principieel los stond van hun geestelijk leven. Neen, ze realiseerden 
hun beginselen, ze zwoegden om die beginselen vorm te geven in het 
leven van hier en nu. Daarom weerden ze· zich beter en meer dan de 
ongelovigen. . 

Nu zeiden we straks reeds, dat mysticisme zeker niet altijd betekent : 
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p.iets doen. De rasechte mysticist kan zéér actief zijn, maar dan is zijn acti
viteit toch altijd in dienst van en gericht op een dopers ideaal. Hij streeft 
er naar te komen in den toestand van een schouwend niets-doen. We 
kunnen in ons land dan ook zien hoe mysticistisch beïnvloeden zich soms 
zetten tot politieke activiteit. Partijvorming is zelfs mogelijk. Men komt met 
een eigen program. Toch kan men telkens bemerken, dat hier niet in de eer
ste plaats dringt het klare besef, dat men een positieve taak heeft ten opzich
te van het staatkundige leven. Hier wordt men niet verteerd van verlangen, 
zelf den schouder te zetten onder de grote problemen op allerlei levens
terrein. Het negatieve, dat aan alle mysticisme eigen is, gevoelt zich alleen 
in zijn ware element als het tegen den positieven arbeid - ongetwijfeld 
met veel gebrek vérricht - kan protesteren. Als het moet kan de mysticist 
in het offensief zijn, het liefst is hij in het defensief, maar zijn aandeel te 
leveren in constructieven arbeid op maatschappelijk en staatkundig terrein, 
dat ligt hem niet. Dat is toch alles maar diesseitig. En als hij er toe komt, 
dan ligt het clericalisme op de loer. De eigen kerk, het eigen theologisch 
systeem, of ook slechts een bepaalde gedachte uit dat systeem, b.v. de uit
verkiezing, en dat alles in mystiek waas gehuld, absorbeert en degradeert 
al het andere. 

We moeten echter niet alleen naar rechts, we moeten tenslotte ook 
nog even naar links zien. BARTH en de zijnen hebben in onze dagen hun 
tienduizenden verslagen. En vanzelfsprekend oefenen hun beginselen ook 
groten invloed op hun staatkundige beschouwingen. We kunnen hier na
tuurlijk niet de Barthiaanse Theologie uitvoerig uiteen gaan zetten. Maar 
kenmerkend is dat hier een scherpe tegenstelling wordt aangenomen tussen 
tijd en eeuwigheid, tussen God en wereld. BARTH wordt niet moede, steeds 
maar weer te onderstrepen het oneindig kwalitatieve onderscheid tussen 
tijd en eeuwigheid. Alles wat aan deze zijde van de doodslijn ligt, valt 
onder de crisis van de transcendentale wereld. Er is dan ook eigenlijk geen 
gemeenschap tussen God en mens mogelijk. Toch wil BARTH van God uit 
een mogelijkheid tot openbaring construeren. Maar deze openbaring daalt 
niet in deze wereld in, neen ze lijkt op het flitsen van den bliksem. Ze 
raakt deze wereld, maar neemt er geen gestalte aan. Ook de Bijbel is Gods 
Woord niet, kan dit alleen worden wanneer God er door Zijn Geest ge
bruik van wil maken. Want de openbaring is altijd actueel, wordt nooit 
een gegevenheid. We voelen wel hoe ook hier het mysticisme om den hoek 
gluurt. BARTH die schijnbaar alle mysticisme uitbant, - hij is fel gekant 
tegen piëtisme en bevinding -, BARTH valt hier zelf ten prooi aan doperse 
"dwalingen". En straks hebben we al gezien, waar de valse mystiek aan 
het woord komt, daar wordt de Bijbel in een hoek geduwd en als hij nog 
formeel wordt gebruikt, moet de allegorese te pas komen om eigen inzichten 
er in te leggen en er uit te halen. We zien deze stelling bij BARTH bevestigd. 
Hij roept wel uit: exegese, exegese, exegese t Maar als we zien wat hij 
daaronder verstaat slaan we vaak van verbazing de handen ineen. Hij en 
zijn volgelingen willen niets weten van onveranderlijke beginselen die God 
in Zijn Woord ons gegeven heeft. God geeft geen beginselen, Hij maakt 
telkens een nieuw begin. Fel is' hun critiek op verenigingen en partijen, 
die christelijke beginselen aan hun streven ten grondslag leggen. Ze plegen 
afgodendienst met die beginselen. God geeft Zijn Woord den mens nooit 
in handen, maar spreekt alleen in de concrete situatie. Geen onverander-
A. S. XXI-lO 21 
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lijke normen! Dan gaat de mens op den troo~ van God zitten. We hebben 
gezien: dat is echt de taal van den mysticus, die rechtstreeks contact wil 
met God, zonder middelen. Het is dan ook geen wonder dat dit moderne 
mysticisme zich niet in de christelijke partijen thuis gevoelt. Het drijft zijn 
aanhangers - mede door de Platonische verwantschap tussen beide -
ook in de armen van de Partij van den At"beid. De heer STUFKENS, Kamer
lid voor de P.v.d.A., heeft kortgeleden opgemerkt, dat 267 predikanten lid 
zijn van het Protestants-Christelijk Werkverband van die partij. Te midden 
van die partij, die als zodanig niet rekent met God en Zijn gebod, moet 
de van onveranderlijke Goddelijke normen losgewrikte mens zich laten 
leiden door mysticistisch sentiment. Dat is, op den keper beschouwd, een 
der kernen van de hooggeloofde doorbraak. Een mede onder heidensen 
invloed verworden mystiek wordt de leidsvrouwe in een ontkerstende 
chaotische wereld. Deze moet het verlossende woord spreken in dezen 
hangen tijd, waarOver de schaduw valt van den Anti-Christ. Het is in~ 
droevig. 

Daarom, laat ons vasthouden aan de ware mystiek die opbloeit uit het , 
waarachtig geloof. Ik keer nog evèn naar het begin terug. We zagen, de 
ware mystiek is bij de schepping in de mensenziel gelegd. Het mysticisme 
is de door de zonde verdorven kostbare gave door den Schepper aan Zijn 
beelddrager geschonken om met Hem in persoonlijke gemeenschap te 
kunnen ,en te mogen leven. Deze mystiek veracht de middelen niet. Zij 
laat zich wel onderrichten door Gods Woord, zij leeft door het geloof in 
den Christus der Schriften. En het is de Heilige Geest, Die den band legt 
tussen Christus en het mensenhart. Deze ware mystiek veracht evenmin 
het aardse leven noch beziet zij Gods schepping door den bril van PLATO. 
De ware Schriftuurlijke mystiek leeft in het licht van het vleesgeworden 
Woord. God trad met Zijn schepping in het meest innige contact, Zijn 
Zoon nam vlees aan. De Here God laat deze creatuur niet los, maar leidt 
haar naar den nieuwen hemel en de nieuwe aarde. ,In de realisering van 
dit verlossingsplan heeft ook de Overheid een taak. Zie maar naar art. 36 
onzer Confessie. Zij beteugelt de zonde opdat Gods Koninkrijk kome. En 
wij hebben de heilige roeping aan die Overheid het enig, fundament te 
geven dat haar dragen kan. In het licht van Gods Woord verschijnt zij 
als afschaduwing van de souvereiniteit Gods. Zij is dienaresse Gods. Alleen 
dat fundament is sterk genoeg om haar te dragen in de stormen die zijn 
en die komen zullen. 

Het mysticisme ondergraaft den troon. De valse mystiek geeft eigen 
ideeën uit voor Gods gedachten. Dat is de wortelzonde van de moderne 
revolutionnaire gezindheid, men bekleedt eigen gedachten met normatief 
gezag. Gods Woord wordt verworpen, Gods ,wet wordt vertreden, eigen 
inzicht wordt ten troon verheven. Tijdens de Franse revolutie werd godin 
Rede in de Nötre Dame te Parijs geplaatst. Dat wil zeggen de menselijke 
rede getooid in mystiek licht zou voortaan de leidsvrouwe zijn voor de 
verlichte mensheid. Het is niet moeilijk in te zien hoe dit alles de conse
quentie was van de dwaling waarin de doperse geest verviel. Deze geest 
legde en legt dynamiet onder de Overheid en de gezagscrisis onzer dagen 
is er het bittere 'gevolg van. 

De ware mystiek des geloofs laat echter de wereld niet los. Zij roept 
de wereld op tot den dienst des Heren. Zij omringt Overheid en volk 
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met haar gebed, zij houdt vast aan de oude beginselen, als bron van kracht 
en zegen juist ook voor onzen tijd. Zij kent een onverbreekbare tweeheid 
die in den grond een eenheid is: V reest God, eert den Koning! . 

* 
DE WEST .. EUROPESE ECONOMISCHE INTEGRATIE 

EN DE LANDBOUW 

DOOR 

P. VAN DER MARK 

1. Inleiding. 
Talrijk zijn in den laatsten tijd de pogingen om in West-Europa te 

komen tot een grotere samenwerking op economisch gebied. Eli het ligt 
voor de hand, dat daarbij ook de bedrijfstak van den landbouw niet buiten 
beschouwing kan blijven. Immers, de landbouw is voor ons grondstoffen

. arme land van zeer grote betekenis. Die betekenis blijkt met name ook 
uit het belangrijke aandeel, dat de agrarische export uitmaakt van den 
totalen export. Het zal niet nodig zijn, dit uitvoerig aan de hand der 
statistieken aan te tonen. Wij menen dan ook met een enkel globaal cijfer 
te kunnen volstaan. Voor 1949 bedroeg het percentage van den uitvoer 
in den landbouwsector ruim 50 % van den totalen export, terwijl dit 
voor 1950 ruim 48 ro bedroeg. Vermoedelijk is deze kleine achteruitgang 
te wijten aan de stijging van de prijzen van de grondstoffen op de 
wereldmarkt, vrijwel dadelijk na het uitbrèken van het conflict in Korea. 
Ev:eneens blijkt verder die betekenis duidelijk uit de percentages van den 
invoer ten behoeve van den landbouwsector gedekt door den uitvoer uit 
dienzelfden sector, die respectievelijk voor de genoemde jaren 162,1 ro 
en 132,7 % bedroegen. 

Wij kunnen hieruit in elk geval afleiden, dat onze landbouw voor een. 
groot deel is aangewezen op wat het buitenland van onze producten wenst 
te gebruiken. En als wij dit iets nader bezien, dan blijkt, dat wij hier 
eigenlijk met twee vraagstukken hebben te maken. 

In de eerste plaats komt dan de kwestie van de landbouwpolitiek ter 
sprake. Want 'de markt voor de landbouwproducten is in het algemeen 
zeer gevoelig. Met schrik herinneren wij ons de jaren dertig, toen, ten
gevolge van den diepen val der prijzen, de Overheid door tal van maat
regelen bescherming moest verlenen aan den bedrijfstak van den landbouw. 
Aan den boerenstand moest een redelijk bestaan worden gegarandeerd. 
In dien tijd droegen die maatregelen bijna zonder uitzondering een bij 
uitstek nationaal karakter. Geen wonder, want de verschillende volks
huishoudingen probeerden, mede tengevolge van het opkomend nationa
lisme, ieder op eigen kracht aan den maalstroom van de crisis te ontkomen. 
Toen was dan ook van een economische samenwerking met het b~iten
land geen sprake. De landbouwpolitiek was nationaal gericht. Wil men 
echter komen tot samenwerking in West-Europa, dan zal dit ook tot een 
coördinat\e van de landbouwpolitiek in de verschillende landen moeten 

.. 
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leiden. En daarmee krijgt dit vraagstuk een internationaal-politiek ka
rakter. 

Er is echter in de tweede plaats nog een ander vraagstuk, dat onze aan
dacht vraagt. Er bestaat namelijk het gevaar, dat we ook in verband met 
de bovengenoemde cijfers het probleem van de economische integratie 
alleen willen benaderen van den agraTischen kant. En een vrijen uitvoer 
van onze agrarische productie in West-Europa zouden wij als een buiten
kansje willen beschouwen. Vermoedelijk zou echter van de zijde der 
boeren in andere landen zeer groot verzet komen. Reeds nu, nadat er 
een begin van liberalisatie tot stand kwam, openbaart zich dit in ver
schillende landen. Daarom willen wij er met nadruk op wijzen, dat de 
landbouw zich nooit kan en mag isoleren van de andere sectoren in het 
economisch leven. De landbouw is een belangrijk, een primair element 
in onze samenleving 1). Wie echter op de verbondenheid met de andere 
bedrijfstakken onvoldoende let, zou kunnen vervallen in de fout van het 
vroegere physiocratisme of mogelijk van het hedendaagse agrarisch fun
damentalisme. Het gaat er nu maar, om, dat wij de juiste plaats van een 
bepaalden bedrijfstak in het geheel der maatschappelijke samenleving 
kunnen vinden. Ongetwijfeld zijn er grote verschillen tussen landbouw 
en industrie. Het mag echter nimmer zo zijn, dat de landbouw bij de 
industrie ten achter wordt gesteld. Wij menen, dat er te dien aanzien bij 
een groot deel der agrariërs vaak wel enig wantrouwen bestaat. En mis
schien is in den loop der jaren dat wantrouwen niet van· allen grond 
ontbloot geweest. Evenwel, wanneer wij hier te maken hebben met een 
politiek vraagstuk, dan is juist een stevig wederzijds vertrouwen een 
absolute voorwaarde. 

De samenhang tussen de internationaal-politieke en economische vraag
stukken stelt ons dan ook voor de vraag, hoe de plaats en het aandeel 
van den landbouw moet zijn bij de West-Europese economische integratie. 
Ook hier· geldt, dat die samenhang zo nauw geworden is, dat er eigenlijk 
geen geïsoleerde vraagstukken meer bestaan 2). 

Wij willen daarom beginnen met op enkele typische kenmerken van 
den Europesen landbouw te wijzen. Daarna willen wij nader onder ogen 
zien, wat de economische integratie eigenlijk bedoelt.. Vervolgens gaan 
wij na hoe en op welke wijze hier de noodzakelijk geachte coördinatie 
tot stand kan worden gebracht. Tenslotte willen wij met een enkel woord 
wijzen op de perspectieven, die zulk een integratie den landbouw biedt. 

2. De positie van den landbouw. 
Wanneer wij nU enkele opmerkingen maken over de positie van den 

landbouw in West-Europa, dan treft ons in de eerste plaats, dat het 
kleine gezinsbedrijf in sterke mate overheerst. Hierdoor komt het ook, 
dat we te maken hebben met een groot aantal agrarische ondernemers. 
Deze bewerken zulk een kleine oppervlakte· cultuurgrond, dat zij slechts 
met moeite in staat zijn, met het gezin tot een redelijke arbeidsproduc
tiviteit te komen. Voor Nederland is het zo, dat pLm. 67 % van de boeren 

1) Dr ]. L int hor s t Hom a n, Europese Landbouwpolitiek, v. Gorkum en Comp., 
Assen, 1951, blz. 14. 

ll) Dr ]. A. H. ]. S. B r u ins Slo t, Bezinning en Uitzicht, N.V. Gebr. Zomer en 
Keuning, Wageningen, blz. 14. 
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en tuinders slechts de. beschikking heeft over bedrijven met, een opper
vlakte van 10 ha en kleiner 3). Volgens Prof. FRIETEMA moet dit per
centage voor Zwitserland op 82, voor België op 86 en voor Noorwegen 
op 95 worden gesteld 4). Zeer duidelijk zijn in dit verband ook de cijfers 
voor de gemiddelde bedrijfsgrootte, die voor Nederland op 9,6 ha en voor 
België op 6,4 ha berekend wordt. Nog sterker spreken deze cijfers, wan-

. neer wij ze stellen tegenover de gemiddelde bedrijfsgrootte in de Ver
enigde Staten of in Nieuw-Zeeland, al ontbreekt hier in vele gevallen elk 
punt van vergelijking. 

West-Europa wordt dus, zo kan de conclusie zijn, gekenmerkt door 
den kleinen gezinslandbouw. 

Als tweede kenmerk kunnen wij noemen, dat de agrarische productie 
in W est-Europa zeer gevarieerd is. Vanzelfsprekend spelen hier klimato
logische verschillen een groten rol. Zo treft men in Frankrijk veel wijn
bouw aan, terwijl in Nederland de veehouderij wel zeer sterk domineert. 
Maar al is er daardoor een vrij sterke geografische arbeidsverdeling, ook 
op de bedrijven zelf treft men in de productie nog al enige variatie aan. 
Hieraan zit ongetwijfeld een voordeel verbonden, want wanneer de boer 
afhankelijk is van één product, dan is hij daarmede economisch zeer 
kwetsbaar. Zo zijn de eenzijdige greidebedrijven feitelijk geheel afhanke
lijk van de opbrengst van het product melk. Toch moet men er ook oog 
voor hebben, dat de aard van het boerenbedrijf een grotere variatie in 
de productie meebrengt. De agrarische producent kan zich maar niet steeds 
laten leiden door den hogen prijs van een bepaald artikel op de markt. 
De agrarische productie vraagt immers altijd veel tijd. Tussen zaaien en 
oogsten, tussen aankoop, opfok en afzet liggen op zijn minst enige maan
den. Dat brengt tevens mede, dat het bedrijf vrij veel kapitaal vraagt. 
In ieder geval, dat het kapitaal minder snel omloopt. Bovendien zal· de 
producent ook steeds met het oog op den grond een zekere vruchtwisse
ling moeten toepassen. Een bepaalde monocultuur bergt altijd grote ge
varen in zich. Voor ons land is in dat opzicht het verschijnsel van de 
aardappelmoeheid wel een sprekend voorbeeld. Vele gardeniers in het 
Noorden van Friesland hebben dat tot hun schade ondervonden. Verder 
dient men er op te letten, dat het ene product vaak nodig is voor de 
voortbrenging van het andere. Voor het winnen van een grote plas melk 
is een vrij grote hoeveelheid eiwitrijk krachtvoer nodig. Aangezien import 
van veevoeder practisch steeds met dollars betaald moest worden, is de 
laatste jaren er telkens op aangedrongen zoveel mogelijk veevoer uit eigen 
bedrij f te winnen. 

Wij zien dus een vrij sterk gevarieerde productie op grond van klimato
logische, geologische, bedrijfstechniséhe en zelfs nationaal-economische 
factoren. Daarbij komt echter nog iets. De Europese voedselproductie 
schiet nog altijd pl.m. 30 % tekort bij de eigen consumptie, die per hoofd 
van de bevolking nog te làag is. Door toeneming van de bevolking zal 
die consumptie nog steeds stijgen 5). De agrarische productie moet dus 
nog een heel stuk worden opgevoerd. Door de variatie in de productie is 

3) Verslag over de landbouw in Nederland over 1948, Staatsdrukkerij, 1950, blz. 327. 
4) Prof. Dr H. ]. Fr iet e m a, Het vraagstuk van de Europese economische inte

gratie in de landbouw, in: De Economist, December 1950, blz. 833. 
5) L int hor s t Hom a n, a. W., blz. 74, stelling 4. 
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het echter zo, dat er ~an sommige producten meer dan"voldoende. wordt 
geproduceerd. Van andere producten, b.v. granen, lijkt het er niet op. 
Vele kleine gezinsbedrijven zouden bij een uitbreiding van de graan.teelt 
vast en zeker in grote moeilijkheden komen. Juist het kleine bedrijf moet 
het hebben van het veredelde product. 

Dit brengt ons echter in de derde plaats in aanraking met het probleem 
van, wat wij willen noemen, het marginale bedrijf. Hieronder verstaan 
wij het bedrijf, dat nog juist zonder verlies produceert. Zo zal een mar
ginaal veehouderijbedrijf nog net zonder verlies het product melk voort
brengen. Het ligt onmiddellijk voor de hand, dat hierop tal van factoren 
invloèd hebben. Wij denken hier o. a. aan verschillen in natuurlijke pro
ductievoorwaarden. Zo speelt de kwaliteit van den grond hier een voor
name rol. Vergelijk bijvoorbeeld eens de van nature rijke en vruchtbare 
klei- en lössgronden met de vaak arme zandgronden. En dan is het juist 

· ,hier weer de grootte van het bedrijf, waarop het aankomt. Hierbij komt 
nog, dat in onzen tijd ook het technisch-economisch niveau van de be
drijfsvoering een woordje meespreekt. Telkens weer komt dat ook in de 
Benelux-besprekingen naar voren. In landbouw-technisch opzicht staat 
de Belgische boer nu één keer bij zijn Nederlandse collega ten achter. 

· En die verschillen zijn de resultaten van de ontwikkeling van jaren. 
Hierbij sluit' metéén aán, dat deze verschillen ook een uitvloeisel kunnen 
zijn van de gevolgde landbouwpolitiek. Elk land voert vaak een eigen 
sociaal-economische politiek. En daardoor zijn er ook grote verschillen in 
het prijs-niveau van de belangrijkste kostenbestanddelen ontstaan. Neem 
alleen maar eens het verschil in pachtprijzen tussen Nederland en België. 
Zodoende kan het voorkomen, dat wat in het éne land als submarginaal 
wordt beschouwd, in het andere land misschien nog juist als een mar-

· ginaal bedrijf kan worden aangemerkt. 
Het probleem van het marginale bedrijf in den West-Europesen land

bouw is daarom juist zo moeilijk omdat men daarbij steeds rekening moet 
houden met de typische eigenaardigheden· van het boerenbedrijf. Hier 
spreekt het verschil met de industrie wel heel sterk, zowel" wat de pro
ductie als wat den producent betreft . 

. Wij zien toch in heel veel gevallen, dat personen uit .den agrarischen 
sector niet gemakkelijk afvloeien naar andere bedrijfstakken. Kort ge
leden is in ons land bij het onderzoek te Ede en Schijndel nog weer komen 
vast te staan, dat vooral de overgang naar de eigenlijke industrie op grote 
moeilijkheden stuit 6). Bovendien zal bij het onrendabel worden van het 
bedrijf de productie niet direct worden gestaakt. Al komt ook het arbeids
inkomen van den kleinen boer hoe langer hoe meer in een wan-verhouding 
te staan tot dat van de grote. boeren en landarbeiders, dan nog zal op 
deze bedrijven de productie nog langen tijd doorgaan. Immers, in den 
vorm van grond en gebouwen is er relatief een vrij groot kapitaal in deze 
bedrijven geïnvesteerd. 

Inderdaad, zo kan de conclusie wel zijn, is het probleem van het mar
ginale bedrijf zeer ingewikkeld. Enerzijds toch behoort een uitbreiding 
van het areaal dezer bedrijven vrijwel tot de onmogelijkheden. De uit
breiding van de oppervlakte cultuurgrond is toch al aan zeer nauwe 

6) I!rof. Dr E. W. Hof s tee. Sociale aspecten van de Landbouwpolitiek. Rede 10-j. 
bestaan L.E.I. 
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grenzen gebonden. Voor den jongsten oorlog nam de agrarische wereld
productie toe met 0,7 ro door vergroting van het geoogste oppervlak 1). 
Dit tempo zal zeker niet kunnen worden volgehouden. En met name in 
het dichtbevolkte West-Europa zal dit niet het geval zijn. Droogleggen 
van moerassen, nieuwe verkavelingen, inpolderingen, ontginningen enz. 
kunnen niet steeds doorgaan, afgezien nog van de ontzaglijke kapitaals
investeringen, die dit van ons verarmd werelddeel zou vragen. 

Andererzijds echter willen wij er op wijzen, dat het belang van een 
welvarend en gezond gezinsbedrijf niet licht overschat kan worden. Wij 
zouden dit als een vierde kenmerk van den landbouw willen zien. Wij 
bedoelen dus, dat de landbouw ook uit sociologisch oogpunt een belang
rijke taak in West-Europa heeft. Het is misschien wel goed hierop in 
onzen tijd met nadruk te wijzen. Want juist in dit bijna overbevolkte 
Europa met zijn millioenensteden, zijn ver doorgevoerde industrialisatie 
en mechanisatie, met zijn verwildering en decadentie, met heel zijn ge
saeculariseerden Jevensstijl kan een gezonde landbouw van beslissende 
betekenis zijn. In dit verband is het nodig te wijzen op het hoge belang 
van de streekcultuur. In dezen tijd met zijn sterk nivellerende tendenties 
moet daarom ook aan de ontwikkeling van een gezonde plattelandseultuur 
de volle aandacht worden geschonken. Wij denken aan het gevaar van 
de landvlucht, die vooral in Frankrijk zulke verbijs~erende vormen heeft 
aangenomen. Wij denken ook aan het falen van de agrarische politiek in 
China. En de jonge boeren vooral zijn het, die met enthousiasme mar
cheren in de rode legers van MAO TSE TUNG 8). 

Wij staan hier dan ook inderdaad voor een probleem. Enerzijds zijn 
wij er van overtuigd, dat een gezonde landbouw met een welvarende 
boerenbevolking dringend nodig is. Andererzijds kan de vraag echter ook 
worden gesteld of het sociaal en economisch verantwoord is de sub
marginale bedrijven in stand te blijven houden. Terecht schrijft Dl' J. 
LINTHORST ROMAN: "Hier botsen vaak economie en sociologie: het gaat 
per saldo niet om het product maar om den mens" 9). 

Het is nodig, absoluut en zonder enige restrictie, dat we streven naar 
een modem en efficient agrarisch bedrijf. Overbezetting en onderbezetting 
beide moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Daarom is het een 
urgente vraag, wat daarvoor per regio, per streek kan worden gedaan, 
met behoud en handhaving der culturele waarden. 

3. De integratie. 
Wanneer wij nu gaan handelen over de veelbesproken integratie, willen 

wij proberen eerst een korte omschrijving te geven van wat wij onder 
die economische integratie moeten verstaan, om daarna te schetsen welke 
problemen die voor den landbouw schept, gezien ook de hierboven ge
noemde kenmerken van den West-Europesen landbouw. 

Voor 'het woord integratie zou men ook kunnen lezen: éénwording. 
En de -term economische integratie betekent dan dus: éénwording van 

7) Dr Ir A. L. S. B ä r, Enkele opmerkingen over het toekomstig prijspeil van agra
rische producten, in: De Economist, October 1948, blz. 662. 

8) Dr J. Ver k u y I, De Geest van Communisme en Kapitalisme en het Evangelie 
van Christus, Uitgeverij van Ke)11en, Delft, 1950, blz. 58. 

9) L int hor s t Hom a n, a. W., blz. 17. 
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meer staten op economisch gebied 10). Eigenlijk streeft men er dus naar, 
dat de grenzen tussen de staten op economisch terrein van geen betekenis 
meer zijn. Er zou dan feitelijk ook maar één markt meer zijn. En der
halve zou er dan sprake kunnen zijn van" een vrij goederenvervoer. Ideaal 
zou echter zijn, indien er een vrij verkeer der verschillende productie
factoren mogelijk was. Dan zou het dus niet alleen gaan om een vrij ver
keer van goederen, maar evenzeer om een vrij verkeer van personen en 
kapitalen. . 

Wij zijn nuchter genoeg, om te weten, dat dit nimmer op korten ter
mijn te verwezenlijken is. De verschillende staten zullen steeds een grote 
mate van politieke zelfstandigheid willen behouden. En dat brengt met 
zich mede, dat er steeds grote verschillen blijven. Een totale integratie 
veronderstelt itpmers ook een gelijk gerichte economische, monetaire, 
financiële; sociale en agrarische politiek. 

Wij zijn ook nuchter genoeg om te weten, dat de integratie nimmer 
bereikt zal worden door een politiek van algehele staatsonthouding. Wij 
zullen dan ook zien, dat voorlopig vooral alle aandacht moet worden ge
schonken aan de opheffing van de belemmeringen, die er in het inter
nationale, of in dit verband misschien beter gezegd: in het inter-Europese 
handelsverkeer zijn. 

Immers, die belemmeringen zijn na den eersten wereldoorlog in zo 
ontstellende mate toegenomen. Voorheen waren er betrekkelijk weinig 
beperkende bepalingen en vond bescherming eigenlijk alleen plaats door 
middel van invoerrechten. Vooral in de jaren dertig heeft de Overheid 
op grond van tal van motieven ingegrepen. Hier was het om zich te ver
dedigen tegen de risico's van de wereldmarkt, daar wilde men maat
regelen voor het scheppen van volledige werkgelegenheid, en ginds waren 
er nationale aspiraties. De gevolgen bleven niet uit. Een serie van nieuwe 
handelspolitieke wapenen kwam steeds meer in gebruik. Quantitatieve 
restricties gingen al spoedig met deviezenrestricties gepaard. En zo werd 
zowel het goederen- als het geld- en kapitaalverkeer beknot. Een ver
nuftig stelsel van subsidies, premies, productieregelingen, toeslagen. en 
heffingen kwam dit nog vervolmaken. En steeds meer kwam het econo
mische verkeer op bilaterale basis te staan. Vergeefs klonken waarschu
wende stemmen. Men had slechts oog voor de directe voordelen. Want 
tot eIken prijs streefde men naar grotere kansen voor zwakke export
producten en met name ook hoopte men daardoor een grotere stabiliteit 
in den afzet te verkrijgen. 

Heel deze ontwikkeling is tenslotte uitgelopen op het stroeve verkeer 
van tegenwoordig. En allerwege is. er de zucht, de banden te slaken. 
Vooral ook omdat na de bevrijding de dollarschaarste in vele landen het 
grote probleem is geworden. Juist omdat de valuta's der verschillende 
landen niet convertibel zijn, hangt die schaarste aan dollars als een zwaard 
van Damocles boven verschillende landen. Er moet wat gebeuren. Van
daar dat men thans zoekt naar den weg terug. En dat is geen gemakke
lijke weg. Men heeft hem betreden onder den schonen naam van vrij
making, liberalisatie, van het inter-Europees handelsverkeer. Men streeft 
naar regionale unies. Maar de moeilijkheden stapelen zich op. 

Ook voor den landbouw stuit men op grote moeilijkheden. Wij willen 
10) Mededelingen van de Stichting voor de Landbouw, 12 Januari 1951, blz. 1. 
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ar, er slechts een paar noemen, want van volledigheid kan bij deze materie 
!lis geen sprake zijn. 
~r- Een van de moeilijkheden, waarmee men ten aanzien van den land-
13l bouw in aanraking komt, ligt zeker hierin, dat er sommige landen zijn 
le- met een groten agrarischen export, terwijl andere landen zich in het tegen-
~r- overgestelde geval bevinden. Zo kunnen wij als voorbeeld Denemarken 
en en Nederland stellen tegenover België en West-Duitsland 11). Op zichzelf 

beschouwd zou men dit moeten zien als een voordeel, als een zeer ge-
~r- lukkige omstandigheid. Het ene land kan nu immers een tekort in een 
>te ander land aanvullen. Een vèr-gaande liberalisatie zou den exportlanden 
let dan ook zeer te stade komen. Maar dan is het nodig, dat de landen elkaar 
tie ook vinden in den prijs. 
re, En daarmee zijn wij bij de tweede moeilijkheid gekomen. Er is name-

lijk een groot verschil in kostprijs tussen de verschillende landen. Zo zou 
Ier . Nederland misschien wel ad libitum boter in België kunnen invoeren, 
rij maar dan moet het prijspeil op de binnenlandse markt in België niet te 
~e- zeer gedrukt worden. Immers, dan zou de productie bij de Belgische 
~r- boeren niet meer lonend zijn. En onmiddellijk zouden ze bij hun Regering 
~se vragen, den invoer van de goedkope Nederlandse boter aan banden te 

leggen. Als wij daarbij de vraag stellen, hoe het komt, dat de kostprijs 
zo in Nederland en Denemarken pLm. 20 % ligt beneden den kostprijs in 
lig andere landen, dan speelt daarbij de technische vakbekwaamheid en de 
or efficiente bedrijfsvoering een zeer groten rol. Niettemin moet opgemerkt 
id worden, dat door de sociaal-economische politiek het niveau van de kost-
~r- prijzen min of meer kunstmatig is gedrukt. Denk aan de politiek van 
Lt- bevroren pachten en beheerste lonen. Hier blijkt duidelijk, hoe nauw de 
~ ene factor met den anderen is verbonden, en dat men daarom steeds een 
ve grote fout begaat, wanneer men deze vraagstukken van elkaar isoleert. 
ve Er is echter nog een derde moeilijkheid. Uit wat over de positie van 
rd den landbouw werd opgemerkt, volgt ook, dat het dringend nodig is, op 
r- een verhoging van de agrarische productie in West-Europa aan te sturen. 
~n En ongetwijfeld liggen hier nog grote mogelijkheden. Een van de moge-
0- lijkheden zou zeker zijn, dat men zou kunnen beschikken over een ruime 
u- hoeveelheid voedergranen. En juist deze zijn meest afkomstig uit de 
nt dollar-landen. Hier worden wij dus ten aanzien van de agrarische pro-
t- ductieverhoging geconfronteerd met het probleem van de dollarschaarste. 
~it Dat brengt twee dingen mee. Allereerst zou daardoor het tekort op de 

betalingsbalans groter kunnen worden, althans de situatie ten opzichte 
er van de harde valuta's zou er door verslechteren. De dollars blijven immers 
n. voorshands schaars. Maar in de tweede plaats is hier het directe verband 
et met de rest van de wereld. Hier komen wij dus in aanraking met de 
Ie wereldmarkt. En bij stijgende prijzen op die markt zou ook de kostprijs 
'd der producten omhoog gaan. Het is dan natuurlijk de vraag of er nog 
1- een vlotte afzet van deze veredelde producten in dit verarmde Europa 
e- mogelijk is. De koopkracht i11 de verschillende landen zal tenslotte be-
j- slissend zijn of en waar en hoeveel er nog van dit veredelde product kan 
ft worden geproduceerd. Voorts moet er ook op gewezen worden, dat er 

ten aanzien van deze producten vaak een vraag bestaat, die een min of 

11) Prof. Dr H. J. Fr iet e m a, a. W., blz. 828 en 829. 
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meer inelastisch karakter draagt. En tenslotte zij vermeld, dat de uitvoer 
van deze producten voor een groot deel gaat naar de landen, die niet in 
dollars terug betalen. Hier zou dus een overdracht plaats kunnen vinden 
door middel van het veredelde product, die de valutamoeilijkheden nog 
zou verergeren. Zo treft ons hier weer het verband met de monetaire 
perikelen onzer dagen. En het is niet te veel gezegd, dat men zich nog 
lang niet genoeg bewust is van de geweldige betekenis, die het geld heeft 
in onze maatschappij. Het kan direct de ruilverhouding beinvloeden. Zo 
blijft er enerzijds de eis tot vergroting van de agrarische productie, maar 
andererziJds is men om handelspolitieke, monetaire en sociale redenen 
genoodzaakt, die vergroting alleen te effectueren, indien daardoor in den 
economischen sector gèen al te grote prijsverwringing optreedt. 

Tenslotte willen wij ook hier wijzen op het sociologische aspect. Er 
zijn mensen, die menen, dat wij door een ruimen invoer 'van voedergranen 
ook de moeilijkheden voor de kleine boeren kunnen wegnemen. Eigenlijk 
toch, zo is de redenering, wordt de zo krappe grond dan uitgebreid met 
de uitgestrekte vlakten van de La Plata of de onmetelijke velden rond 
het meer 'van Toronto. Bovendien zullen tal van arbeiders een plaats 
vinden in de veevoederindustrie met haar maalderijen en oliefabrieken. 
Op den duur zou dit zeker tot een verlaging van den kostprijs leiden, 
waardoor dan ook de kosten van levensonderhoud zouden dalen. De in
dustrie zou dan weer beter kunnen concurreren. Het is bij deze redenering 
als valt er over het argument van de internationale arbeidsverdéling een 
nieuwe glans. Voor den landbouwenden ' stand staan daar echter nog 
steeds de jaren tachtig als een baken in zee. En daarbij komt, dat men 
in feite geen rekening houdt met de realiteit. Want de dollarschaarste 
moge momenteel wel zeer acuut zijn, wij moeten haar niet zien als een 
voorbijgaand verscnijnsel. Zij is niet een probleem van vandaag of. mor
gen, maar wij zullen er misschien meer dan een generatie lang mee te 
worstelen hebben 12). Ingrijpende structuurwijzigingen in den wereld
handel zullen zich moeten voordoen. En de monetaire sanering van Europa 
kome niet in de laatste plaats. . 

Intussen blijft het probleem van het kleine gezinsbedrijf. Het kan na
tuurlijk niet zo zijn, dat men deze groep aan haar lot overlaat. Het gevaar 
van verpaupering zou dreigen. En de toch al wankelende democratie zou 
daardoor gretig voedsel geven aan mogelijke communistische activiteiten. 

Terwille van een gezonden boerenstand met al de voordelen in socio
logisch opzicht zal men dus moeten zoeken naar een weg, die bij ver
eiste opvoering der productie aan de boeren een redelijk bestaan verschaft. 
Landbouwpolitieke maatregelen kunnen dan niet gemist worden. Het is 
nu maar de vraag, hoe die voor de verschillende landen moeten zijn. Hoe 
kan derhalve bij een geïntegreerd Europa de coördinatie van de landbouw
politiek plaats vinden? 

4. De coördinatie. 
Een actieve landbouwpolitiek kan niet gemist worden. Voordat we 

nader ingaan op de vraag, hoe het in de landbouwpolitiek der verschil-

12) Prof. S. Pos t hum a, Voorwoord blz. VIII bij De Dollarschaarste in West
Europa door Dr H. Zoetewe~, Uitg.mij N.V. H. E. Stenfert Kroese, Leiden, 1949. 
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lende landen tot een zekere coördinatie kan komen, menen wij nogmaals 
te moeten wijzen op den nauwen samenhang van de besproken verschijn
selen. Nimmer zal men alleen door een gecoördineerde landbouwpolitiek 
de moeilijkheden kunnen oplossen. Zij zal dus gepaard moeten gaan met 
een sanering op monetair en financieel gebied. Handelspolitieke moeilijk
heden moeten aan het belang van West~Europa worden getoetst. Een 
harmonisatie van het sociaal en economisch beleid mag niet achterwege 
blijven. Steeds zullen wij aan deze voorwaarden moeten vasthouden. Wil 
West-Europa politiek, militair, economisch tot een eenheid worden, dan 
is er ontzaglijk veel te doen. Dan zullen er heel wat heilige huisjes afge
broken moeten worden. Dan kan er zelfs een tijd komen, dat aan sommige 
nationale sentimenten het zwijgen moet worden opgelegd. Voor alle dingen 
is nodig, dat wij de dingen gaan bezien in Europees verband; dat wij 
ons een éénheid voelen tegenover de rest van de wereld. De integratie 
zal er niet gemakkelijk komen. Zeker is wel, dat ze slechts zeer geleidelijk, 
slechts. etappegewijze tot stand kan worden gebracht. Even zeker is echter 
ook, dat er bij al de te nemen maatregelen geloof moet zijn aan de moge
lijkheid van Europese samenwerking. Zo niet, dan vervalt elke discussie 
in een krenterige bespreking over mogelijke nationale voor- of nadelen. 

De coördinatie is momenteel voortdurend in discussie, getuige ook de 
vele plannen, die daaromtrent den laatsten tijd zijn ingediend. Het is niet 
nodig, deze plannen uitvoerig te bespreken. In het algemeen echter kan 
de coördinatie van de Europese landbouwpolitiek langs drieërlei weg 
worden benaderd. Hierbij spreken wij er niet over, dat een vrijere uit
wisseling van landbouwproducten tot stand zou kunnen komen door op
heffing van belemmeringen en het overeenkomen I van een toelaatbaar 
maximum van nationale bescherming. Immers, dit is bijna vanzelfspre
kend als een axioma te aanvaarden. 

Wij noemen dan eerst den weg, die loopt via het prijsbeleid. Immers, 
een zekere stabilitC(!it in de prijzen kan voor den landbouw van grote be-. 
tekenis zijn. En wel om twee redenen: niet alleen zal zulk een stabiliteit 
stimulerend op de productie werken, maar ook wordt daardoor aan het 
bedrijf zekerheid verschaft, die voor een voortgezette rationalisatie zo 
dringend nodig is. Zo is ontstaan de gedachte aan een Europesen ver
handelingsprijs, die met name in het plan-MANsHoLT naar voren komt 13). 

Die gedachte is naar onze mening niet geheel verwerpelijk. Zulk een Euro-
. pese prijs is dan de basis, waarop het boerenbedrijf zich kan instellen. 
In verband met de marginaliteit van vele bedrijven dus van grote be
tekenis. Dat neemt niet weg, dat daarmede eigenlijk een kunstmatige prijs 
wordt ,gecreëerd. Naast de wereldmarktprijs zou dan de Europese prijs 
komen en wij stellen ons voor, dat in vele gevallen er ook nog weer een 
nationale prijs zou komen opduiken. Eventuele verschillen zouden dan 
moeten worden overbrugd door middel van subsidies en heffingen. Yoor 
West-Europa zou er dan in elk geval een: hoge autoriteit moeten komen, 
die al of niet in overleg met de organisaties, den prijs vaststelt en tevens 
een landbouw-integratiefonds zal moeten beheren. Het lijkt er dus wel 
op, dat thans de statuten van West-Europa ten aanzien van den landbouw 

13) Persbericht No 240, dd. 2 November 1950 van de Afd. Voorlichting van het 
Min. van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, blz. 2. 
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het beeld van onze nationale landbouwpolitiek wordt voorgehouden. Hier
tegen zijn natuurlijk wel enige bedenkingen in te brengen. Want in de 
eerste plaats loopt men hier het gevaar voor heel West-Europa tot een 
stelsel van volledige ordening te vervallen met al de misère daaraan ver
bonden. In de tweede plaats is het echter de vraag of in alle landen de 
boeren, zowel individueel als collectief in hun organisaties, zullen mede
werken. Het is juist van zulk een geweldige betekenis, dat de boeren de 
genomen maatregelen en prijzen niet alleen kunnen billijken, maar ook 
aan de uitvoering daarvan meehelpen. Wij zijn daar niet gerust op. Want 
het zou immers van de boeren vragen, dat zij Europees dachten. En dat 
lijkt ons voorlopig nog wel wat al te optimistisch. Zulk een weg via het 
prijsbeleid oefent een directen invloed uit. Het middel zal daarom met 
voorzichtigheid gehanteerd moeten worden, misschien eerst voor een be
paald product. In deze richting wijst o. a. ook een Frans plan 14). 

Er is echter ook nog een andere, een meer indirecte weg. Want een 
goede landbouwpolitiek omvat ook de zorg voor voorlichting en onder
wijs, wetenschap en researchwerk. En het is niet toevallig, dat wij voor
lichting en onderwijs noemen voor het wetenschappelijk en het onder
zoekingswerk. Immers, door voorlichting en onderwijs komen wij in direct 
contact met de boeren zelf. En het is van grote waarde, dat hieraan in 
West-Europa veel zorg wordt besteed. Dat zal immers de verschillen in 
vakkennis en bekwaamheid hoe langer hoe meer uitwissen. Dan moet 
echter aan één algemene voorwaarde worden voldaan. En dat is een goede 
algemene ontwikkeling van de boerenbèvolking. Het effect van voorlich
ting en onderwijs is heel vaak van psychologischen aard. Ook de sociale 
structuur van bepaalde groepen speelt een zeer belangrijke rol. Maar 
nooit zal het effect groot kunnen zijn, indien voorlichting en onderwijs 
niet steunen op een bepaalde feitelijke kennis. Daarom moet het lager 
onderwijs op het platteland bevredigend zijn. Het moet en mag in geen 
geval de mindere zijn van het onderwijs in de stad. Soms lijkt het er wel 
op, dat de leerstof voor de stad zonder meer ook op het platteland kan 
gebruikt worden. Het is voor ons zeer de vraag of dit juist is. Een mo
dern en efficient bedrijf vraagt van den boer een uitgebreide kennis op 
technisch en economisch gebied. Het behoeft ons dan ook in het geheel 
niet te verwonderen, dat de Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking (O.E.E.S.) hierover een rapport liet samenstellen. En dan 
valt het ons in dit rapport op, dat in de verschillende landen meestal de 
resultaten van het landbouwkundig onderzoek te langzaam den weg naar 
de practijk vinden. Het aantal boeren, -dat door één ambtenaar moet wor
den voorgelicht, loopt in de verschillende landen uitéén van enkele hon
derden tot verscheidene duizenden 15). Wij kunnen hier niet dieper op 
ingaan, maar willen er alleen nog op wijzen, dat voor een goed effect ook 
deze dingen door de boeren zelf moeten worden gedragen. De zelfwerk
zaamheid der boeren in tal van organisaties zal mede beslissend zijn voor 
de toekomst. Het doet er dan uit dien hoofde niet zo veel toe, waarin de 
boeren medehelpen. Of het nu verenigingen voor bedrijfsvoorlichting of 

14) Med. v. d. Stichting v. d. Landbouw, 6 April 1951, blz. 96. 
15) Ir ]. M. A. Pen der s, Een Europese studie over de landbouwvoorlichtings

dienst en wat daaruit voor Nederland te leren valt, in: Maandblad voor de Landbouw
voorlichtingsdienst, Mei 1951, blz. 176. 



lRK 'DE W.-EUROPESE ECONOMISCHE INTEGRATIE EN DE LANDBOUW 345 

ier
. de 
een 
V'er
, de 
~de
l de 
ook 
rant 
dat 
het 
met 
be-

een 
ier
)or
ier
reet 
L in 
L in 
loet 
lede 
ich,,; 
iale 
.aar 
!VIJS 

,ger 
'een 
wel 
kan 
no-
op 

leel 
,che 
dan 
de 

,aar 
'or
on-
op 

[)ok 
:rk
oor 
de 

, of 

n,gs
'uw-

standsorganisaties,. of aankoop-coöperaties of de boerenleenbanken of 
waterschaps- en polderbesturen of mogelijk in de toekomst de otganen 
der p.b.o. zijn, het gaat er om, dat ze meedoen. En dat ze ook verant
woordelijkheid durven dragen. Dan gaat er van den boerenstand kracht 
uit ook in sociologisch opzicht. 

Een voorlichtingsapparaat, democratisch van opzet; vakonderwijs, 
waarbij niet alleen het accent valt op het technische, vaak misschien wel 
het natuurwetenschappelijke, maar waar in onzen tijd ook de algemeen 
economische naast de bedrijfseconomische facetten worden belicht, kan 
van grote betekenis zijn. Wel zal daarbij gewaakt moeten worden tegen 
een absolute individualisering van den boerenstand. Daarom zullen de 
personen van voorlichting en onderwijs zich één moeten voelen met de 
boeren. Ook verdient het aanbeveling daarbij te letten op wat streek
cultuur en streekgewoonten den boer in zijn aard en karakter hebben 
meegegeven. Die milieufactoren mogen nooit uitgeschakeld worden. Van
zelfsprekend is men langs dezen weg niet in staat, op korten termijn de 
verschillen te nivelleren. Wel is echter nodig een voortdurend inter~ 
Europees contact ten aanzien van voorlichting en onderwijs, als ook voor 
de uitwisseling van wetenschappelijk werk. Dienaangaande zal, er ook 
een ruime publiciteit moeten zijn. 

Tenslotte is het noodzakelijk ook den derden weg te betreden. Want een 
\ verhoging en rationalisering kan niet alleen worden bewerkstelligd door 

een Europesen prijs en een intensieve voorlichting. Daarvoor is onder 
meer ook nodig, dat men uitgaat van een goed, een prima poductie
apparaat. En hiervoor zullen in heel veel gevallen vrij grote en omvang
rijke investeringen nodig zijn. Die investeringen kunnen in den landbouw
sector niet worden gemist. Wij hebben wel eens den indruk, dat van de 
financiële hulp aan de verschillende landen verleend, meestal maar een 
klein deel voor den landbouw wordt gebruikt. De bestaande investeringen 
moeten dan ook tot in de perfectie worden benut. Nieuwe investeringen 
zullen vooral in de achterlijke gebieden moeten plaatsvinden. Deze ge
dachte is nader uitgewerkt in een Frans voorstel, het zogenaamde plan
PETSCHE 16). Hierin wordt zelfs gesproken over een Europese Investe
ringsbank met een begin-kapitaal van 500 millioen dollar. Hieraan zou 
dan verder de Internationale Herstelbank en misschien ook Amerikaans 
en particulier kapitaal kunnen deelnemen. Het gaat er dus hier om, dat 
met behulp van de moderne techniek en een zorgvuldige efficiency een 
zodanig gebruik gemaakt wordt van den cultuurgrond, dat daardoor mo
gelijke verschillen worden overbrugd. Daarnaast is echter meer nodig. 
Want ongetwijfeld zal dit op vele plaatsen tot een andere werkverdeling 
nopen. Door een betere verkaveling, ontsluiting van wegen en waterlopen 
.zal ook de grootte en de ligging der bedrijven zodanig gewijzigd kunnen 
worden, dat het in 'stand houden van tal van bedrijven daardoor sociaal 
en economisch verantwoord is. Gezocht moet worden naar een bedrijf, 
dat den boer en zijn gezin een redelijk bestaan geeft. Zou er in dicht
bevolkte streken een overbezetting op de bedrijven zijn, dan zou ook een 
passende industrialisatie ten plattelande onder ogen moeten worden gezien. 

16) Linthorst Homan, a.w., blz. 51 en 52. 
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Kortom, heel de investeringspolitiek voor het platteland moet met be
dachtzaamheid en zorg worden gevoerd. 

Zeer in het algemeen hebben wij in het bovenstaande aangegeven langs 
welke wegen de coördinatie van de landbouwpolitiek in Europa zou kun
nen plaatsvinden. En niemand zal van oordeel zijn, dat dit in korten tijd 
klaar komt. Integendeel, al de genoemde maatregelen, plannen, voor
stellen, regelingen, investeringen, wijzigingen, zijn slechts te verwerke
lijken "on the long run". Op korten termijn wordt niet meer en niet 
minder gevraagd dan dat wij Europees leren denken. Dan ook heeft het 
nog zin na te gaan, welke perspectieven de economische integratie den 
landbouw biedt. . 

5. Perspectieven. 

Een geïntegreerd Europa biedt den landbouw ongetwijfeld zeer vele 
perspectieven. Wij willen zeer beknopt daarover een paar opmerkingen 
maken. 

Door een grotere stabiliteit in de prijzen der landbouwproducten zal 
de boer vast en zeker bereid zijn tot meer inspanning. Hij zal zich blijven 
toeleggen op het telen van die gewassen, op het voortbrengen van die 
producten, waarvoor zijn grond en zijn bedrijf zich het beste lenen. In 
feite komen wij daardoor tot een betere arbeidsverdeling. En eigenlijk 
was het ons van den aanvang af daarom te doen. 

Het gevolg zal zijn, dat zich daaruit langzamerhand productieverschui
vingen losmaken, die zullen leiden tot gemiddelde lagere kostprijzen. Hier
uit zou op den duur volgen een gemiddeld lagere prijs voor de verbruikers. 
En dan zal de consumptie toenemen.' Met andere woordert de materiële 
welvaart zou stijgen, en dat betekent ook dat het veredelde product groter 
kansen krijgt. Hiervan zou het kleine bedrijf zeker profiteren. 

Voorts zullen de tijdelijke overschotten op de markt minder ongunstig 
werken, omdat vrije invoer naar andere West-Europese landen steeds 
mogelijk zal zijn. Hierdoor zal men minder afhankelijk zijn van de rest 
van de wereld. De dollars zouden minder schaars worden én de betalings
balans zou een meer geruststellend beeld vertonen. Heel de liberalisatie 
zo~ zijn gunstigen terugslag geven op het economisch leven. 

Maar ook, en dat tenslotte, de landbouw zou zich beter bewust zijt1 
van zijn plaats in de maatschappij. Aan de ontvolking van het platteland 
zou een einde kunnen komen. De geforceerde urbanisatie zou eindelijk 
eens haar tegenwicht gevonden hebben. En misschien zou door gezonde 
verhoudingen ten plattelande heel de maatschappij weer meer een orga
nisch beeld vertonen. Misschien ook zou dan eindelijk eens "de pakdra
gende ezel" gestald kunnen worden. 

Ook al moeten wij de oorzaken van de crisis, waarin West-Europa 
zich bevindt, veeleer wijten aan andere oorzaken dan louter economische, 
toch moeten wij de pogingen om te komen tot een verhoging van de 
materiële welvaart toejuichen. Want ook daardoor komen wij sterker 
te staan tegen de totalitaire machten, die onze vrijheden bedreigen. En 
wie het zo ziet, blijft geen onbewogen toeschouwer. Er kan dan maar één 
conclusie zijn. Deze conclusie, in woorden ontleend aan het boerenbedrijf: 
de hand aan den ploeg. 

* 
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BOEKBESPREKING 

Prof. Mr P. S. GERBRANDY, De scheuring van het rijk. Het 
drama van de Indonesische crisis. Kampen, J. H. Kok 
N.V., 1951; 294 blzz. f 8.90 geb. 

Van dit werk verscheen reeds het vorig jaar een Engelse uitgave onder 
den titel Indonesia 1). Het heeft weinig zin uit te vorsen of de Engelse of 
wel de Nederlandse uitgave de meest oorspronkelijke is. Uit den opzet , 
van het boek blijkt echter duidelijk dat de auteur èn in de waardering 
der feiten èn in de tekening "an de achtergronden dier feiten verantwoor
ding aflegt niet slechts voor de tegenstanders in eigen land maar mede 
tegenover een publiekeopini~ in de wereld die Nederland van het begin 
van de Indonesische crisis tegen is geweest. 

Een uitvoerig overzicht van den inhoud van dit. boek is hier niet nodig. 
De titel zegt duidelijk waarover het in dit boek gaat. Aan het relaas van 
de scheuring gaat vooraf een schets van de politieke, economische, sociale 
en algemeen-culturele situatie in Nederlands-Indië vóór den Japanesen 
inval. Na de uitvoerige weergave der feiten gaat de auteur in op de pro
blemen welke na de scheiding van Indonesië en Nederland voor beide 
landen zijn overgebleven. In aansluiting hieraan tracht hij in een achttal 
bladzijden de belangrijke vraag te beantwoorden of Nederland, nu het 
impetium ruw uiteengebroken werd, nog toekomst heeft. Het werk wordt I 

afgesloten met een aantal bijlagen, waarin de voornaamste overeenkom
sten welke in de~ loop van de Indonesische crisis tot stand kwamen, zijn 
opgenomen en met een beknopte levensschets van SOEKARNO, HATTA, 
S]AHlUR en T AN MALAKKA. 
Wie dit boek ter hand neemt behoeft geen dorre opsomming van de feiten 

of een uiterst voorzichtige poging tot beoordeling van den gang der ge
beurtenissen te duchten. Van den auteur kon niet anders worden ver
wacht dan dat de Indonesische crisis levendig en dramatisch zou worden 
beschreven. 

In zekeren zin zou men dit werk een gedenkschrift kunnen noemen, 
aangezien Prof. GERBRANDY van het begin af op verantwoordelijke posten 
medespeler is geweest in het Indonesische drama: in Londen en aan
vankelijk in bevrijd Nederland als minister-president en later als één van 
de felste en meest overtuigde tegenstanders van de Regering. 

Prof. GERBRANDY heeft in de oppositie tegen het beleid van onze Rege
ring inzake Indonesië een eigen positie ingenomen, juister gezegd, een 
eigen toon laten horen. En ook nu, in het besproken boek, spreekt hij zijn 
eigen, duidelijke taal. Zijn geestverwanten zijn principiëel met hem één, 
in het bijzonder dan, wanneer hij de "Gevaarlijke Tendenzen" (de theorie 
van den wil, de gedachte van de nationaliteit en den nationalistischen staat) 
'tekent, maar niet zullen zij al zijn voorstellingen voor hun rekening willen 
nemen. De verschillen betreffen meestal de wijze waarop wordt gestreden 
en de accenten· welke worden gelegd. 

1) Uitgegeven bij Hutchinson, New York-London-Melbourne-Sidney-Cape Town. 224 
blz. Prijs 18 Shilling. 
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N U het Indonesische drama grotendeels gespeeld is, klemt de vraag: 
heeft het Koninkrijk der Nederlanden op zijn versmalde basis nog toe
komst? Zal het in staat zijn grote taken te vervullen? De schrijver stelt, 
voordat hij hierop poogt te antwoorden, vast dat niet slechts aan bepaalde 
personen of bepaalde groepen van ons volk de noodlottige gang van zaken 
in Indonesië is te wijten, maar dat "wij allen tezamen ons N ederlands
Indië (hebben) verraden" en dat "ons volk als geheel schuldig (is)" (blz. 
238). Als enigen weg tot herstel ziet hij dezen: "wij hebben te verstaan 
wat de kracht en het staal is geweest van ons volk in die perioden, toen 
de Staat der Nederlanden zich deed gelden ten goede" (blz. 239). Accoord, 
maar het verontrustende verschijnsel in ons volksleven is juist, dat die 
kracht en het staal waarop Prof. GERBRANDY hier doelt steeds minder 
worden begeerd. Dit stemme ons niet tot mismoedigheid, maar het doe 
ons wel beseffen hoe moeilijk de weg is waarlangs wij dé krachtbron van 
ons nat~onaal bestaan kunnen bereiken. 

Men leze dit boek om de beslissende jaren van 1945 tot 1950 nog eens 
te doorleven en in de herinnering vast te houden, om de krachten en 
machten te onderkennen die achter en in het huidige gebeuren werken en 
om opnieuw de opdracht te gaan zien en op zich te nemen. 

Sl\UT 

Prof. Dr F. J. H. M. VAN DER VEN, Ho.ogleraar aan de 
Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, Schadu
wen van het Modernisme. Uitgeverij P. Brand N.V., 
Bussum, 1951. 

Het is een hachelijke taak, in het bestek van enkele bladzijden recht 
te doen aan het belangrijke en belangwekkende boek, dat Prof. VAN DEIl 
VEN ons heeft gegeven. 

Het belangwekkende schuilt niet zozeer in de behandelde stof zelve als 
wel in de wijze waarop en de visie van waaruit zij behandeld is. Het 
gaat immers over de zoveel besproken en beschreven "sociale quaestie". 
Mèt den schrijver zou de lezer zich kunnen afvragen of zij nu lang
zamerhand niet is opgelost, althans de oplossing nabij is gekomen. Het 
antwoord op de vraag geeft Prof. VAN DER VEN in een wedervraag: "Was 
de spanning in de sociale verhoudingen wel ooit zo groot en dreigend als 
thans?" (blz. 17). De sociale quaestie is naar het oordeel van den schrijver 
meer dan de voldoening aan gemakkelijk te onderkennen noden, zoals zij 
in de sociale wetgeving en anderszins tot uitdrukking komt. Het is een 
vraagstuk van geestelijk-zedelijken aard, waarbij het thans gaat om "de 
verantwoordelijkheden in het bedrijfsleven, om de rechtspositie van de 
factor arbeid, om bedrijfsorganisatie en medezeggenschap, kortom om 
aangelegenheden die de, structuur van de economische maatschappij ten 
nauwste raken." (blz. 32) "In de vraag naar een sociale orde - want 
daar gaat het tenslotte om - brandt de hunkering naar de toepassing 
van zedelijke beginselen op het gebied van het economisch leven. Die 
toepassing kan slechts zeer gedeeltelijk worden gegarandeerd door een 
sociale politiek, welke alleen maar de uiterlijke vormen van het leven 
beïnvloedt. Dieper en moeilijker te bereiken liggen de intenties en op- , 
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vattingen der mensen, waardoor de maatschappelijke vormen met gezond 
leven moeten worden gevuld." (blz. 33) 

In den strijd om de nieuwe maatschappelijke vormen constateert de 
schrijver de worsteling tussen twee machten, die het aspect der sociale 
quaestie bepalen: de worsteling tussen barbaars materialisme en christelijk 
humanisme, waarbij het laatste begrip uiteraard wordt geïnterpreteerd van 
uit de rooms-katholieke levensbeschouwing. 

Bij de uitwerking van deze gedachte wijdt Prof. VAN DER VEN een 
hoofdstuk aan het vraagstuk van "behoud en vernieuwing". Hij wijst er I 

daarbij op, dat het "modernisme", dat zowel het uitzicht op de eeuwig
heid als den zin voor de geschiedenis verloren heeft, geneigd is het oude 
en traditionele zonder meer- overboord te gooien. Daartegenover staat een 
christendom, dat zonder reactionnair te zijn zoekt naar een verantwoord 
evenwicht tussen behoud en vernieuwing. Dit schijnt den schrijver een 

, der voornaamste opgaven van het thans levende geslacht te zijn. 
. Het gaat thans om wat Prof. VAN DER VEN noemt "vermaatschappe-
. lijking van het bedrijfsleven". Daarbij komt aan de orde het vraagstuk 
van de verhouding van persoon en gemeenschap. Wat daarover gezegd 
wordt is alleszins de moeite waard Om overwogen te worden. "Het ge
meenschapsleven is er zelfs niet voor de gemeenschap als zodanig, het 
is er voor de mens, voor de mens in gemeenschap." En verder poneert 
hij, " ... dat de individuele mens met zijn wil en persoonlijke doeleinden 
ondergeordend moet zijn aan de gemeenschap met haar gezag en haar 
behartiging van een algemeen menselijk welzijn; maar dat niettemin: de 
gemeenschap tenslotte haar bestaansreden en doelstelling ontleent aan de 
sociale natuur van de individuele menselijke persoonlijkheid". (blz. 85) 
Voorts betoogt de schrijver, dat waar het evenwicht tussen enkeling en 
gemeenschap wordt verbroken, van een werkelijke sociale ontwikkeling 
'geen sprake kan zijn. Wat geschieden moet is de "oriëntering van de 
maatschappelijke doelstelling op de mens", hetgeen ook in het bedrijfs
leven moet worden doorgevoerd. 

Daarbij vreest de schrijver in de toekomst een verstoring van het even-' 
wicht tussen enkeling en gemeenschap, waarbij de menselijke persoon
lijkheid naamloos in de collectiviteit dreigt onder te gaan. Dit gevaar, dat 
in de "vermaatschappelijking van het bedrijfsleven" verscholen ligt, wordt 
dan gedemonstreerd op een drietal punten: de vermaatschappelijking van 
het bezit, van de arbeidsverhouding en van het economisch bestel in onder
neming en bedrijfstak. 

Ten aanzien van het eerste punt wordt geconstateerd een devaluatie 
van het persoonlijk bezit. "Noch voor de groten, noch voer de kleinen 
is de private eigendom een belangrijke factor van persoonlijke zekerheid 
meer. Daarmee is ook zijn waarde als element van de maatschappelijke 
orde verminderd. De sociale zekerheid van het persoonlijk bezit schijnt 
geheel te zullen verdwijnen~ op te lossen in rechtsaanspraken op een 
groter geheel. Dit houdt evenwel in, dat men met huid en haar is over-
geleverd aan dat grote geheel." (blz. 113) . 

Het tweede punt, de vermaatschappelijking van de arbeidsverhouding, 
besprekend onder den titel "oude en nieuwe slavernij"; wijst Prof. VAN 

DEa V EN op de gevaren voor een algemene ontmenselijking in de sociale 
relaties en op een dreigende "moderne slavernij". Deze moderne slavernij 
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bestaat niet in een machtsverhouding, op ongelijke verdeling der aardse 
goederen gebaseerd. In dit opzicht is de arbeider steeds vrijer geworden. 
Er dreigt echter een andere, nieuwe slavernij. "Binnen de wereld van de 
arbeid voltrekt zich een ontzaglijke verandering. In velerlei opzicht wijzigt 
de technische vooruitgang het aspect van het menselijk leven, maar de 
invloeden doen zich het krachtigst gevoelen op het gebied van de productie. 
Zou de collectivering en mechanisering van de arbeid ongemerkt voorbij 
gaan aan de geest van de mens? Nemen wij niet waar, dat de uitschake
ling van interesse en aandacht de geest nivelleert en het persoonlijk eer
gevoel van de arbeider verzwakt? Gaat het besef van eigenwaarde, het 
besef ook van persoonlijke verantwoordelijkheid niet teloor, naarmate de 
collectiviteit de conditie van het individu bepaalt? Het zijn slechts enkele 
vragen, maar zij vermenigvuldigen zich snel. En bij verder doordenken 
culmineren zij in deze verschrikkelijke veronderstelling, dat het productie
proces van de twintigste eeuw bezig is, niet slechts de vrijheid in uiter
lijke betrekkingen, maar de kern zelf van de menselijke vrijheid, het ver
mogen en de bevoegdheid om persoonlijke wilsdadente stellen, uit te 
hollen en te vernietigen." (blz. 135/6) De schrijver voegt er aan toe, dat 
het gelukkig nog niet zover is,maar dat er alle reden bestaat, ons bewust 
te worden van de symptomen ener geestelijke ontbinding in het leven van 
den arbeider. 

Onder het derde punt, de vermaatschappelijking van het bedrijfsleven, 
komen de verhoudingen in bedrijfstakken en ondernemingen aan de orde, 
waarbij o. m. wordt gewezen op het gevaar van de collectieve machts
vorming in het maatschappelijk leven, terwijl voorts gewaarschuwd wordt 
tegen den greep van de onderneming naar het ontwikkelings- en ontspan
ningsleven van den arbeider. 

De vraag waar de natuurlijke grens van de vermaatschappelijking ligt, 
wordt door den schrijver als volgt beantwoord. "Zij ligt daar, waar het 
recht en de plicht - en de verbinding van deze beide in de verantwoor
delijkheid - van de menselijke persoonlijkheid ·zou worden uitgehold." 
(blz. 96) 

* * * 

De vorenstaande wel zeer summiere samenvatting nog eens overlezende, 
blijft er bij schrijver dezes een gevoel van onbevredigdheid achter. In 
deze enkele zinnen immers is Prof. V AN DER V EN geen recht gedaan, kón 
hem ook geen recht gedaan worden. Het kan niet meer zijn dan een grove 
schets, waaraan allerlei belangrijke details ontbreken. Het door ons ge
tekende beeld gelijkt op een fletse, vergeelde foto, die de diepte en scherpte 
van het origineel mist. Dit gebrek kan slechts langs één weg worden ver
holpen, ni. door dit boek te lezen en zo nodig te herlezen. Indien ge, 
lezer, in deze dingen belang stelt - en dat behoort iedere meelevende 
anti-revolutionair te doen - dan zult ge er geen spijt van hebben, wan
neer ge dit advies opvolgt, indien dit althans nog nodig is. Vanzelfspre
kend dient ge er rekening mee te houden, dat het boek van uit de rooms
katholieke levensbeschouwing is geschreven. 

Prof. VAN DER VEN'S stijl is beeldend, soms zelfs dichterlijk. Dit heeft 
ten gevolge, dat ge een zin nog wel eens een keer moet overlezen, voordat 
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ge de daarin vervatte gedachte volledig in u hebt opgenomen. Geen be
zwaar - de gedachte is het doorgaans ten volle waard. 

Dit neemt niet weg, dat het boek gekruid is met allerlei puntige, soms 
zelfs pikante, opmerkingen, die wel eens tot tegenspraak, maar altijd tot 
nadenken stemmen. Enkele voorbeelden. Zo heeft de schrijver het over 
"een liberaal in economisch opzicht, zoals er heden ten dage bijna alleen 
nog maar worden gevonden onder de arbeidende klasse". (blz. 61) Spre
kende over den man die dagelijks de fabriekspoorten binnengaat, merkt 
de schrijver op: "De vroegere sociale criticus noemde hem een nummer, 
de tegenwoordige noemt hem een ondernemings- of bedrijfsgenoot." 
(blz .. 96) Waarschuwende tegen het aantasten van het kleine bezit bij' de 
toepassing der sociale maatregelen, wordt opgemerkt: "Wij zullen het er 
hopelijk over eens zijn, dat het niet meer mag voorkomen, dat de wegens 
zijn leeftijd of in verband met neergaande conjunctuur uit het bedrijfs
leven gestotene gedwongen wordt zijn bescheiden particulier bezit op te 
souperen om, aldus geproletariseerd en gedemoraliseerd, in te mogen gaan 
in het sociale Walhalla der persoonlijke onverantwoordelijkheid." (blz. 115) 
En wanneer de schrijver handelt over het recht van den mens op zijn 
natuurlijk milieu, met name het gezinsleven, heet het: "Ook in Nederland 
is gebleken, dat er maar een lichte geestelijke ontsporing voor nodig is 
om geavanceerden op het denkbeeld te brengen dit product van problema
tische socialerigheid in te voeren: het arbeidskamp met hygiënische en 
culturele verzorging." (blz. 140) 

... ... ... 

We zouden van de ons toegemeten bladzijden een slecht gebruik maken, 
indien we ze zoudet} vullen met allerlei detailkritiek, die uiteraard kan 
worden geoefend. Wij veroorloven ons slechts een tweetal vragen. 

De eerste is deze: In hoeverre heeft de economische ontwikkeling ge
stuwd en stuwt zij nog in de richting van de vermaatschappelijking van 
het bedrijfsleven? En in hoeverre zal zij de pogingen tot rehabilitatie van 
den mens in het bedrijfsleven bemoeilijken? 

Wat de tweede vraag betreft dient te worden begonnen met té consta
teren, dat de diagnose van de kwaal van dezen tijd: de dreigende en zich 
reeds voltrekkende collectivering van het leven, zonder enigen twijfel 
uitmuntend en indringend is getekend. De vraag rijst echter of daaren
tegen de therapie niet wat stiefmoederlijk is behandeld. Zeker, er wordt 
gesproken over de betekenis van het private bezit en het persoonlijk onder
nemerschap; bezitsspreiding wordt gepropageerd; over de medezeggen
schap worden belangrijke opmerkingen gemaakt. Een concrete uitwerking 
van de zienswijze van den schrijver op de publiekrechtelijke bedrijfs
organisatie, op ondernemingsraden en sociale zekerheid, ontbreekt echter 
helaas. Wij nemen aan dat deze beperking bewust en bedoeld is; wellicht 
ook om geen aanleiding te geven voor een onzakelijke en door sentimenten 
gevoede en vertroebelde discussie. De schrijver heeft zich wellicht willen 
beperken tot het stellen van het probleem en het stimuleren tot nadenken 
over den ernst van de tegenwoordige situatie. 

Maar toch - mèt den schrijver zeggen wij -: "er is periculum in 
mora. Er moet gehandeld worden. De sociale quaestie, het vraagstuk van 



352 

het samenleven der mensen in hun - in de tijd steeds wisselende - eco
nomische betrekkingen, dreigt de wereld opnieuw in brand te zetten. Er . 
moet gehandeld worden, door overheden en maatschappelijke machten, in 
internationaal verband en met methoden die men eertijds niet kende." 
(blz. 55/6) 

Inderdaad, maar om te kunnen handelen moeten we weten in welk 
opzicht b.v. publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en ondernemingsraden 
er toe kunnen medewerken de dreigende gevaren te keren. En waarop 
wij bedacht moeten zijn om geen nieuwe gevaren op te roepen. Wat moet 
onze houding zijn ten opzichte van de sociale zekerheid en is het juist, 
ook de zelfstandigen daarin te betrekken? Hoe hebben wij te staan tegen- . 
over loon- en prijspolitiek, ziekenfondswezen en volksgezondheid, be
lastingpolitiek en inkomensnivellering, de wetsontwerpen toezicht crediet-

. wezen en bedrijfsvergunningen? 
De handeling kan immers de bezinning niet missen. Veelszins dient , 

zij het kompas te zijn, dat <Jen koers van het handelen bepáalt. 
Een van de meest tragische verschijnselen van dezen tijd is wel de 

steeds voortschrijdende scheiding tussen bezinning en handeling. In het 
verleden - men denke· slechts aan Dr KUYPER - waren deze beide 
veelal in één persoon tot een onverbrekelijke eenheid verbonden. De dra
ger van de bezinning was tevens degene die handelde. Daarin lag de 
garantie, dat bij het practisch handelen de invloed vah de principiële be
zinning tot zijn recht kwam. Thans is het anders. Zij die zich bezinnen 
zijn veelal niet degenen die handelen. En hun die handelen ontbreekt 
maar al te vaak de tijd, de lust en de instelling om naar het woord der 
bezinning te luisteren. Waar nog bijkomt, dat beslissingen van principiële 
betekenis veelal moeten worden genomen in een onderhandelingssfeer, 
die een weloverwogen positiebepaling onmogelijk maakt. Voorts zijn het 
in steeds meerdere mate de specialisten op de verschillende terreinen, die 
op de meningsvorming ten aanzien van de sociaal-economische vraag
stukken een stempel drukken. Met allen eerbied voor hun vakbekwaam
heid moet toch worden geconstateerd, dat deze specialisten door een niet 
zelden voörkomend gemis aan brede principiële instelling en scholing en 
ook wel door het gebrek aan eerbied voor geschiedenis en traditie, dat 
Prof. VAN DER VEN als een der kenmerkeri van het "modernisme" aan
wijst, groot gevaar lopen door den stroom ;des tijds te worden meege
sleurd, althans uit den koers te worden geslagen. 

Bij dit alles voegt zich nog het feit, dat de democratie in zoverre hope
loos is vastgelopen, dat geen enkele "gewone man" nog in staat is, de 
problemen van dezen tijd te overzien. De vraagstukken zijn dermate ge
compliceerd, dat de beoordeling daarvan zich volledig aan het gewone 
lid van de verschillende maatschappelijke groepen onttrekt. Ten dele is 
dit ongetwijfeld te wijten aan een tekort aan voor iedereen verstaanbare 
voorlichting. 

* * '" 

"Duldt het moderne collectivum, dat de onderneming is, nog wel de 
individuele mens in zijn. midden?" vraagt Prof. VAN DER VEN zich af 
(blz. 95). Als wij dit uitbreiden tot: Duldt de moderne samenleving nog 
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wel den individuelen mens in haar midden? dan is daarmee, dunkt ons, 
de inhoud van Prof. VAN DER VEN'S boek getypeerd. 

Hier is dus wel het allerbelangrijkste in het geding, waarom het in het 
sociaal-ecànomische leven kan gaan. Het gaat om den mens, om zijn vrij
heid, om zijn verantwoordelijkheid, kortom: om zijn mens-zijn. 

Het is een gelukkig verschijnsel, dat er zich rondom dit punt een dis
cussie begint te ontwikkelen. Men denke slechts aan de in rooms-katho
lieken kring gevoerde driehoeksdiscussie DUYNSTEE-DE BRUYN-RoMME . 

. Maar ook in socialistischen kring is men bezig aandacht aan deze dingen 
te besteden. In een artikel in Socialisme en Democratie doet Dr PH. J. 
!nENBURG uitlatingen, die ongetwijfeld opmerkzaamheid verdienen 1). Na
dat hij er op gewezen heeft, dat de mens zijn vertrouwen in den vooruit
gang en in den heilstaat verloren heeft, merkt hij op: "Wij begrijpen 
niet meer waartoe dit menselijk bedrijf dienen moet. Met die onwetend
heid lopen de mensen eenzaam rond, meer afhankelijk van de gemeen
schap dan ooit te voren, minder geborgen in de gemeenscha'p dan ooit 
het geval is geweest." 

Het drama dat bezig is zich te voltrekken, kan bezwaarlijk korter en 
juister worden aangeduid dan hier geschied is. De mens, zoekende naar 
het brood van de geborgenheid in de gemeenschap, is bezig slechts de 
stenen van de afhankelijkheid van de gemeenschap te vinden. Het ge
zochte: geborgenheid, duidt op veiligheid en vrijheid, het gevondene: af
hankelijkheid, slechts op onveiligheid en benauwing. 

Ook Prof. ROMEIN is waard, dat in breder dan geestverwanten kring 
naar hem wordt geluisterd. In een in 1950 verschenen boek 2) komt een 
opstel voor getiteld Democratie als voorwaarde voor sociale gemeenschaps
vorming in de We,sterse beschaving. Nadat betoogd is, dat de gelijkheid 
een wezenlijk element in de democratie vormt, wordt er aan toegevoegd, 
dat "de sociale gelijkheid geen t';gale vereffening nastreeft, doch veeleer 
moet dienen om de natuurlijke ongelijkheid in aanleg en gaven tot haar 
recht te doen komen". (blz. 309) ROMEIN is dus zeker geen voorstander 
van een onbeperkte. en algemene nivellering. 

"Maar" - zegt ROMEIN - "het begrip "democratie" bevat behalv~ 
.de gelijkheid ook nog een ander element, n!. dat van de vrijheid met de 
daarmee gepaard gaande persoonlijke verantwoordelijkheid." "Dit indi
vidualisme" aldus heet het - "dit gevoel van persoonlijke verantwoorde
lijkheid is in deze onze Westerse beschaving een algemeen erfgoed, waar
van wij evenmin afstand willen doen." (blz. 312) Tussen de vrijheids- en 
de gelijkheidsgedachte nu heerste en heerst nog altijd spanning. Het pro
bléem is dus hoe vrijheid en gelijkheid kunnen samengaan. Om nog één
maal ROMEIN het woord te geven: "Hier moest U eigenlijk dit boek een 
paar minuten uit handen leggen om U zelf de gelegenheid te geven dit' 
laatste goed tot U te laten doordringen, want hier ligt voor onze be
schaving lde crux: hoe ruimer de vrijheid, hoe betrekkelijker de gelijk
heid en omgekeerd, hoe volkomener de gelijkheid, hoe beperkter de vrij
heid." (blz. 313) Wij moeten de verzoeking, nog meer uit dit belang-

1) Grondslagen der actieve cultuurpolitiek in Socialisme en Democratie, maandblad 
van de Partij van den Arbeid, Mei 1951, blz. 262. . . 

3) Jan Rom e i n, Tussen vrees en vrijheid. N.V. Em. Querido's Uitgevers-mij, 
Amsterdam, 1950. 
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wekkende opstel te citeren, weerstaan. Ook hiervoor geldt: neem het boek 
en lees het. 

Er is dus allerwege een groeiende bezinning. Zij heeft tot dusverre 
echter maar al te weinig tot bevruchting van het handelen geleid. Maar 
al te vaak is de waarschuwende roep der bezinning beantwoord met een 
strijdkreet van zich bedreigd achtende groepen. 

Het is merkwaardig, dat deze bezinning in protestants-christelijken kring 
voorzover wij kunnen zien nog steeds ontbreekt 3). Van een discussie in 
groten stijl over dit grote vraagstuk is althans nog geen sprake. 

Merkwaardig, omdat o. i. geen enkele volksgroep zozeer bij dit vraag
stuk is geïnteresseerd als zij. De gedachte van de menselijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid is als het ware de hoofdsom harer historie. Daarom 
is zij het ook' met name die vandaag den dag met het oude gevaar in nieuwe 
gedaante wordt geconfronteerd: de bedreiging van moeizaam verworven 
en nog moeizamer te handhaven vrijheid. 

Met name ook de Anti-Revolutionaire partij ontmoet hier een vraag
stuk, dat zij niet uit den weg kan gaan. Zij staat voor de welhaast boven
menselijke taak in haar concreet staatkundig beleid den strijd te voeren 
voor de bewaring en de versterking van de vrijheid. Daarvoor is niet 
alleen wijsheid en inzicht, maar in niet mindere mate ook erbarmen en 
mededogen met den mens nodig. En dit dwars tegen den geest des tijds 
en de - veelal vermeende - belangen van verschillende volksgroepen in. 
Een taak die te zwaarder is, waar de voedende en bezielende bezinning 
maar al te pijnlijk gemist wordt. 

Wij mogen eindigen met ten tweeden male een zinsnede van Prof. 
VAN DER VEN te citeren: "Er is periculum in mora. Er moet gehandeld 
worden." Want de mens is in nood I 

D. W. ORMEL. 

C. GRUYS, Beschouwingen over onteigeningsrecht. Boek
handel H. de Vroede, Utrecht, 1951. 24 blzz. f 1.25. 

In deze brochure worden in een drietal hoofdstukken, onderverdeeld in 
15 paragrafen, opmerkingen over en naar aanleiding van enkele aange
legenheden van Nederlands onteigeningsrecht gemaakt. Veel onderling 
verband valt er tussen de verschillende aantekeningen, zelfs tussen een
zelfde hoofdstuk, over het algemeen niet te ontdekken. 

Het is ook niet duidelijk, welk doel de schrijver met de bundeling dezer 
aantekeningen op het oog heeft gehad noch wie hij zich als de lezers ervan 

3) Deze zin kan - gelukkig! - niet gehandhaafd worden na de rede, die Dr Ir 
H. van Ri e s sen op Woensdag 29 Augustus j.l. heeft gehouden voor het calvinis· 
tisch studentencongres. 

Het wil ons voorkomen - we kennen de rede slechts uit de courantenverslagen -
dat hiermede een uitnemende bijdrage tot de bezinning in eigen kring is geleverd. 
De volgende stap moet uiteraard zijn het slaan van de brug naar het practisch staat
kundig beleid. 
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heeft voorgesteld. Voor deskundigen in het onteigeningsrecht brengt hij, 
naar mij voorkomt - ik ben niet zulk een insider -, weinig of geen 
nieuws, voor niet-deskundige juristen zijn de aantekeningen te zeer "losse 
opmerkingen" dan dat zij er veel winst mee kunnen doen, voor niet
deskundige niet-juristen zijn zijn beschouwingen veelszins te technisch
juridisch dan dat zij er veel aan zullen hebben. Vergis ik mij niet dan is 
de schrijver op enigerlei wijze betrokken bij het onderwijs aan aankomende 
juristen. In dit verband waag ik de onderstelling, dat hij er genoegen in 
heeft gevonden en er met het oog op het doctoraal-examen zijner disci
pelen - wellicht zeer terecht - nut in heeft gezien, aantekeningen over 
enkele punten van onteigeningsrecht - van belang voor hen, die ver
wachten kunnen over ciit onderwerp te worden ondervraagd - zoveel 
doenlijk systematisch bijeen te brengen. Dat zou ook de uitweidingen kun
nen verklaren, welke in een publicatie met ander doel wellicht overbodig 
zouden kunnen worden geacht. 

Mag men deze "beschouwinen" onder dit gezichtspunt waarderen, dan 
valt op te merken, dat de schrijver zijn zaklantaarn ook heeft laten spelen 
over enkele punten, welke belangwekkend zijn voor wie bij het gemeente
wezen betrokken zijn en/of algemeen politiek zijn geïnteresseerd. Te 
noemen vallen dan: de vermelding van een arrest van den H. R. van 1932, 
waarin deze weigerde verlies van publiekrechtelijke inkomsten te verdis
conteren in de schadeloosstelling, welke de Staat der Nederlanden ver
schuldigd zou zijn wegens onteigening van gemeentelijk eigendom; op
merkingen over de van de laatste jaren daterende spreiding van het ont
eigeningsrecht over meer dan één wet; een aantekening over het bij de 
Wederopbouww~t gevolgde systeem, waaruit eens te .meer blijkt, dat ons 
nieuwere staatsrecht de ministeriële beschikking met algemene strekking 
hoe langer hoe meer schuift in de plaats van den algemenen maatregel van 
schrijver, zegt, dat men ze kan, en ondergetekende, dat men ze moet be
treuren, ook waar wellicht haar. onvermijdelijkheid moet worden er
kend -; de mededeling omtrent de gronden, waarom ons grondwettelijk 
artikel daar werd geplaatst waar het tot nu toe geplaatst is - een mede
deling, die eens te meer komt bevestigen, dat onze Grondwet - gelukkig -
niet is opgezet als een doctrinair stuk, maar als een poging tot registratie 
van levende staatkundige werkelijkheid. 

Dës schrijvers reeds vroeger betoonde belangstelling in de rechtskun
dige betekenisleer (significa) komt ook in deze brochure uit. Voor wie zich 
tot die zijde der rechtswetenschap niet voelt aangetrokken lijken signifische 
op- en aanmerkingen doorgaans wat simpel en pietluttig. Intussen kon 
onze slordige tijd, ook slordig in het wetgeven, gerust meer werk maken 
van zorgvuldige begripsonderscheiding, woordkeuze en zinsbouw. 

G. 



ONTVANGEN BOEKEN 

In de door J. H. Kok N.V. te Kampen aller-keurigst uitgegeven serie 
De Bijbel toegelicht voor het Nederlandse volk - aan te bevelen aan 
diegenen, voor wie de Kommentaren van Bottenburg en Kok en de Korte 
Verklaring van laatstgemelde te breed, te zwaar en/of (nog) te kostbaar 
zijn - verscheen van de hand van Prof. Dr A. DE BONDT de bewerking 
van De profeet Daniël. De prijs bedraagt slechts f 1.20. ingenaaid en 
f 1.75 gebonden, bij intekening resp. f 0.95 en f 1.50. De omvang is 
64 blzz. . 

Waar blijft ons belastinggeld? Een belangstellend burger 
kijkt naar de Millioenennota 1952. Publicatie van het 
ministerie van Financiën, verzorgd door de Regerings
voorlichtingsdienst. 18 blzz. Prijs f 0,17. 

De uit zijn heldere economische beschouwingen in De Groene Amster
dammer bekende publicist W. J. VAN DE WOESTIJNE} ec. drs, heeft den. 
text verzorgd van dit brochuretje, dat nuttige, nauwelijks gekleurde voor
lièhting kan geven aan den belangstellenden lezer. Voor wie een mee
levend staatsburger wil zijn valt kennisneming aan te bevelen. De bro
chure is verkrijgbaar bij den boekhandel, de kiosken, de postkantoren 
f!n bij de Staatsdrukkerij. Bij afneming van hoeveelheden wordt korting 
verleend. 

i 
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ATLANTISCHE DEFENSIE 

DOOR 

Kol. b. d. P. GERSSEN 

Privaatdocent in Krijgswetenschap en Defensiepolitiek 
aan de Universiteit van Amsterdam 

De Nöordatlantische verdragsorganisatie (afgekort N.A.T.O.) is ruim 
twee jaar oud. Het desbetreffende pact werd op 4 April 1949 te 
Washington gesloten, doch werd eerst van kracht op den dag, waarop de 
laatste ratificatie van de deelnemende staten bij de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika werd nedergelegd, hetgeen het geval was op 
24 Augustus 1949. ' 

Niemand zal destijds de illusie hebben gehad, dat de op papier getekende 
militaire overeenkomst tot wederzijdsen bijstand op korten termijn door 
een krachtig defensie-apparaat feitelijk zou worden gedekt. Daarvoor was 
de achterstand in de bewapening der N.A.T.O.-Ianden te groot: in de 
Europese door de oorlogsontreddering, in de Amerikaanse door de over
haaste en te ver doorgevoerde demobilisatie van de gehele strijdmacht. 
Daarvoor waren ook de tegenstellingen in de uiteenlopende defensiepolitiek 
der deelnemende landen te g~oot, zó groot, dat het een Sisyphus:-aroeid 
vraagt, deze tegenstellingen te overbruggen. Het is' dan ook welhaast 
zeker, dat verschillende van deze tegenstellingen niet op korten termijn 

'overbrugd zouden zijn geworden, ware het niet dat het uitbreken van den 
Koreaansen oorlog op 25 Juni 1950 een krachtigen stoot had gegeven in 
de goede richting. Het plotseling acute gevaar van een wereldoorlog legdé 
de zweep op de vermoeide paarderoggen, welke toen reeds bijna een 

. jaar- tevergeefs trachtten de vormgeving der N.A.T.O. te trekken uit het 
· mulle zand der nationale tegenstellingen, waarin de gehele organisatie 

dreigde vast te lopen. We kunnen wel zonder overdrijving zeggen, dat er 
vóór 25 Juni 1950 v.eel gepraat en geconfereerd is binnen het kader v.an 
de N.A.T.O., dat er vele quasi gewichtige bijeenkomsten zijn geweest van 

· ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie e~ van Financië~ als
mede van de verschillende Chefs van Staven, doch dat er practisch in die 
periode geen vechtwagen noch een vliegtuig ,of oorlogsschip als potentiële 
bijtende tand in de tandeloze mond van de N.A.T.O. is bijgezet. Sedert· 
Korea zijn echter de rollen radicaal omgekeerd, eerst nog wel mo~izaam, 
doch geleidelijk aan met een eenparig versnelde beweging, zodat thans 
internationaal zowel als nationaal van een aanmerkelijken vooruitgang 
gesproken kan worden, van een oplossing van tal van moeilijke problemen 
en van het nabij brengen tot een oplossing van weer ander:e zwaarwichtige 
problemen. Wij mogen in het volgende trachten een overzicht te geven van 
evenbedoelde oplossingen, van de problemen, die op het punt staan opge-

· A. S. XXI-U 22 
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lost te worden en van die welke nog op het vuur staan. Onder eerst
genoemde categorie noemen wij op internationaal terrein de oprichting van 
het N.A.T.O.-opperbevel,de legering van Amerikaanse en Britse troepen. 
in West-Europa, de Amerikaanse wapenhulp, de parate en mobilisabele 
divisies door West-Europa te leveren en de afbakening der taken ter zee 
en in de lucht. Op nationaal gebied noemen wij ons defensieplan, zoals dit 
laatstelijk bij Nota aan de Staten-Generaal van 5 Mei 1951 door den 
minister van Oorlog en van Marine werd bekend gesteld, nadat reeds 
eerder door zulk een Nota in begin Juli 1950 een defensieplan was geopen
baard, dat echter noch nationaal noch in N.A.T.O.-verband genade kon 
vinden. Dit viel ook niet te verwonderen, omdat de verschijning daarvan 

" samenviel met het uitbreken van den Koreaansen oorlog en daardoor ~ls 
te weinig vèrgaand werd beschouwd. 

Als vraagstukken, die op het punt staan opgelost te worden, noemen wij 
de Duitse herbewapening hand aan hand met de vorming van een Euro
pees leger en de opneming van Turkije en Griekenland in de N.A.T.O. 
Als laatste categorie - nog op het vuur staand vraagstuk - noemen wij 
de inschakelihg, hetzij direct hetzij indirect van Spanje in de verdediging 
der Westerse wereld. 

N.A.T.O.-opperbevel 
Er is wellicht geen moeilijker probleem dan de coördinatie van een 

bondgenootschappelijke strijdmacht. De nationale gevoeligheden komen 
daarbij eerst recht tot gelding. ZÓ sterk zijn vaak deze gevoeligheden in 
het verleden geweest, dat het onmogelijk was een eenhoofdig opperbevel 
te scheppen. Nevenschikking, geen onderschikking was de normale gang 
van zaken. Als gevolg hiervan was de gezamenlijke bondgenootschappe
lijke inspanning verre beneden het mogelijk rendement van de som der 
werkelijke getalsterkten. In den eersten wereldoorlog gelukte het eerst na 
een paar jaar tot een eenhoofdig opperbevel te geraken. Tijdens den 
afgelopen wereldoorlog echter ging men daartoe op tal van operatietonelen 
al zeer spoedig over. De goede resultaten zijn dan ook niet uitgebleven en 
het grote succes der geallieerden op verschillende operatietonelen is niet 
in de laatste plaats te danken geweest aan deze grotere sóepelheid der 
militaire en politieke geesten en de terzijdeschuivingvan de nationale 
gevoeligheden, ook al kwamen deze toehnog bij b,erhaling om den hoek· 
kijken. Deze gevoeligheden kennende heeft men daarom in Atlantisch ver
band naar een figuur gezocht van zó groot persoonlijk gezag, dat een ieder 
zich daaronder zonder morren zou schikken niet alleen, doeh die door zijn 
benoeming tevens een garantie zou zijn, dat de Europese belangen niet 
aan de Amerikaanse zouden worden opgeofferd. M. a. w. de benoe~ing 
van een Atlantischen opperbevelhebber was niet slechts een kwestie van 
militairen doch tevens van politieken en psychologischen aard. De benoe
ming van generaal DWIGHT EISENHOWER heeft aan deze verschillende 
aspecten alle recht laten wedervaren. Sedert zijn optreden als Opperbevel
hebber van de Atlantische verdediging in Europa heeft deze eminente 
strateeg niet alleen blijk gegeven, het militaire terrein volkomen te be
heersen, doch heeft hij zich tevens een politicus en psycholoog van groot 
formaat getoond. Zowel de belangen van West-Europa te ener zijde als -
de min of meer daarmede in tegenstelling staande Amerikaanse te anderer 
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zijde heeft hij bij verschillende gelegerlheden op gelukkige wijze weten te 
.combineren. Daarnaast is hij er op het stuk der Atlantische defensiepolitiek 
in West-Europa eveneens in geslaagd de onderlinge tegenstellingen daar 
naar elkaar- toe te buigen tot een punt, waar algehele overeenstemming in 
het· naaste verschiet ligt. Wij doelen hier op de Duitse herbewapening 
binnen het kader van het Europese leger. Wij komen hierop straks terug. 

De grootste psychologische factor welke EISENHOWER heeft moeten 
overwinnen is die van het wantrouwen van West-Europa in Amerika's 
oprechtheid, schouder aan schouder dit gebiedsdeel tegen een Russischen 
aanval te verdedigen en het voor een bezetting te vrijwaren. Omgekeerd is 
het EISENHOWERS niet minder zware taak, het wantrouwen . van Amerika 
weg te nemen in de oprechtheid van West-Europa, de vereiste zware offers 
te brengen voor de eigen defensie en niet te trachten deze offers in hoofd
zaak op de schouders van Amerika af te wentelen. De strijd om deze beide 
vonhen van wantrouwen weg te nemen loopt als een rode draad door alle 
maatregelen, die sedert het uitbreken van den Koreaansen oorlog tot stand 
moesten komen en. zijn gekomen. In de eerste plaats hebben wij daarbij 
het oog op de Amerikaanse materiële hulp in den vorm van de ver
strekking van wapens of credieten tot bewapening aan de Westerse landen. 

/ Amerikaanse wapenhulP 
Om in vredes- en oorlogstijd de aanvulling van· wapens en munitie zo 

eenvoudig mogelijk te maken verdient het aanbeveling, dat alle wapens 
van de Atlantische gemeenschap worden gestandaardiseerd en daarmede 
eveneens de organisatie. Deze oplossing heeft uiteraard grote voordelen, 
doch impliceert tevens dat alle wapens uit de grote wapensmidse komen 
en dus van Amerikaanse origine zullen zijn dan' wel in licentie hier in 
Europa worden gebouwd. Speculerende op een totaal gratis verstrekking 
zijn daarom de landen, die geen eigen wapenindustrie beZItten, overgegaan 
op de Amerikaanse organisatie, o. a. Nederland. Wij komen hierop straks 
bij de nationale maatregelen terug. Andere landen, hoewel in beginsel 
hopende op zo groot mogelijke goedkope of gratis verstrekking van 
Amerikaanse wapens, hebben zich aan den anderen kant niet uitsluitend 
niet die hoop gevleid en zich bovendien gerealiseerd, dat zulk een goedkope 
of gratis verstrekking nimmer anders dan éénmalig kan zijn en dat men 
zelf te eniger tijd, wanneer de thans in gebruik genomen wapens gaan 
verouderen en door moderne moeten worden vervangen, de eigen behoefte 
uit de eigen industrie moet gaan dekken. Bij deze landen bestaat dus tegen-

· zin, de eigen wapenfabricage van afwijkend model op te geven en de 
Amerikaanse als de uitsluitende te aanvaarden. Een algeheel opgeven van 

· de eigen wapenfabricage en research zou bovendien het grote voordeel doen 
· wegvallen van het benutten van het uitvindersinstinct van de Westeuro

pese landen, zodat men uitsluitend op het Amerikaanse zou gaan drijven. 
Dat dit ongewenst zou zijn, is wel dezer dagen tijdens de herdenking van de 
Slag om Engeland gedemonstreerd, toen verschillende van de nieuwste en 
geheimste Britse uitvindingen op het gebied van vliegtuigen werden ge
openbaard, welke een verrassing waren voor de aanwezige Amerikaanse 
experts. Engela,nd gaf hierbij blijk op het gebied van de vliegtuig-industrie 
nog aan de spits te gaan. Wat op dit terrein der herbewapening met vlieg
tuigen geldt kan ook op ander terrein - o. a. in de constructie van vecht-

;' 
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wagens - het geval zijn. Wij denken bv. aan de Duitse oorlogsvecht
wagens, die toenmaals aan de spits gingen en dit in een herbewapend 
Duitsland opnieuw kunnen doen in het belang der Atlantische gemeen-, 
schap. Hoezeer het ook voor het ogenblik valt toe te juichen, dat Amerika 
West-Europa wapenhulp biedt, op den duur zullen wij toch moeten trach
ten industrieel op eigen benen te staan. Zulk een afhankelijkheid heeft 
bovendien grote, reeds gebleken bezwaren. De Amerikaanse wapen
productie moest op het moment, dat de Koreaanse oorlog uitbrak terwijl 
de toezeggingen aan Europa waren gedaan, nog geheel op toeren worden 
gebracht. Deze productie is nog beperkt en. het ligt voor de hand, dat het 
hemd nader is dan de rok. Zodoende gaat een zeer groot percentage van 
de gefabriceerde vechtwagens, kanonnen e. d., die bestemd waren voor de 
. Westeuropese herbewapening, àf naar Korea àf wordt gebruikt om de 
eigen tot de National Guard behorende en sedert 25 Juni 1950 gemobili
seerde reservedivisies te voorzien van materiaal voor opleiding zowel als 
voor oorlogsuitrusting. Dat hierdoor de Westerse belangen - en ook die 
in ons land - in het gedrang zijn gekomen,zal zonder meer duidelijk 
zijn. De daardoor opgetreden vertraging in het mobilisabel maken van de 
Westerse divisies is bovendien nog doorkruist door een anderen maatregel, 
ditmaal van Canada. Dit land gevoelde zich nl. geroepen de eigen uit
rusting van een paar divisies gratis aan West-Europa te doen toekomen 
o. a. aan ons land. Het zou zelf in plaats daarvan de moderne Amerikaanse 
bewapening ontvangen. Men mag weliswaar een gegeven paard niet in· 
den bek kijken, doch deze Canadese geste heeft onze eigen herbewapening 
in grote verlegenheid gebracht. Overgegaan op een Amerikaanse organi
satie moest men een Canadese bewapening gebruiken - die met deze 
organisatie in strijd is - met de wetenschap dat men te zijner tijd, 
wanneer er voldoende Amerikaanse wapens beschikbaar komen, deze 
Canadese opnieuw zal moeten vervangen en aan de troepen voor de Terri
toriale Verdediging zal overdoen. Dubbel werk dus, dat noch de paraatheiq 
van het ogenblik noch de efficiency in den defensie-opbouw ten goede 
komt, omdat er zodoende veel nodeloos werk moet worden gedaan. 

Al deze factoren zijn oorzaak geweest, dat West-Europa vertraging. 
heeft ondervonden in de toegezegde Amerikaanse wapenhulp en dat weder
om als gevolg hiervan het vertrouwen in Amerika's bedoelingen niet is 
verhoogd. Men vreest nog steeds dat West-Europa al te zeer bezien wordt 
uit een oogpunt van Amerikaanse strategie en niet van Atlantische. De 
laatste is nl. slechts een onderdeel - al is het een belangrijk - van de 
Amerikaanse en het gevaar is niet denkbeeldig, dat het Atlantische belang 
in geval van nood aan het Amerikaanse wordt opgeofferd. De lichtvaardig" 
heid waarmede MAc ARTHuR het in Korea op een oorlog met China wilde 
laten aankomen, met het risico dat daardoor een wereldbrand zou uitslaan, 
waarbij op dit ogenblik West-Europa niet van een bezetting zou wordeJ1' 
gevrijwaard, is met grote ongerustheid in West-Europa gadegeslagen. Ook 
al werkten zijn ontslag en het bezadigde inzicht van TRuMAN, ACHEsoN, ' 
MARsHALL, BRADLEY bemoedigend, de op het ontslag gevolgde hysterische 
verering van den ontslagen held en van diens denkbeelden in brede 
Amerikaanse kringen vormden een bewijs, dat het wantrouwen van West
Europa in Amerika's defensieplannen ten opzichte van dit gebiedsdeel toch 
lang niet van allen grond was ontbloot. Dit wantrouwen vond nog ver-
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sterking op een ander gebied van de sedert het uitbrèken van den 
Koreaansen oorlog tot stand gekomen internationale maatregelen rtl. die 

'van de zendin[ van Amerikaanse (en Britse) troepen naar Europa. 

Amerikaanse troepenzendingen 
Toen nl. President TRUMAN aan zich wilde houden de beslissing of, 

wanneer en in welke aantallen hij Amerikaanse troepen naar Europa zou 
zenden, tikte het Congres hem op de vingers, beperkte dit aantal tot in 
totaal zes divisies en nodigde den President uit voor latere zendingen eerst 

, het gevoelen van het Congres te vragen. Ook hier dus een rem op den op
bouw van de Westeuropese defensie met Amerikaanse hulp, hier in man
kracht. Het tempo waarin deze versterkingsdivisies worden gezonden - in 
totaal vier, waarvan echter de laatste nog niet in Europa is gearriveerd, 

, niettegenstaande het besluit tot zending reeds enige maanden ~ud is - is 
evenmin geschikt om het Europese vertrouwen te versterken. Het heeft 
onder deze omstandigheden EISENHOWER heel wat moeite gekost, West
Europa in beweging te krijgen ten einde vandaar de nodige divisies te 
krijgen, welke hij voor zijn Atlantische leger in minimum behoeft. Dit 
aantal is thans zo geregeld, dat Nederland een vijftal divisies zal vormen, 
België 5 of 6 en Frankrijk 20, op te leveren einde 1953. Van Engeland 
zijn dan ,nog 4 divisies te verwachten - thans reeds bijna geheel op het 
,vasteland aanwezig -, vá'n Canada 1 1/3 divisie en van Amerika 6 divisies 
en een paar regimentsgevechtsgroepen buiten divisieverband. In totaal dus 
een sterkte van ruim 42 á 45 divisies. Wanneer wij daar tegenover stellen 
hetgeen verondersteld wordt van het Rode Leger in Oost-Europa aan
wezig te zijn, nl. 175 á 200 divisies, dan valt het niet te verwonderen, dat 
EISENHOWER nog zeer onlangs op meer divisies heeft aangedrongen. Even
min valt het te verwonderen dat men daar zoekt waar mankracht voor 
divisies te vinden is, nl. in West-Duitsland. In dezen gedachtengang zal 
de Duitse herbewapening het equivalent van ten minste 15 divisies moeten 
leveren, terwijl daarnevens nog divisies kunnen komen als gevolg van het 
wegvallen van de restricties die bij het vredesverdrag met Italië aan dit 
land in zijn weermachtssterkte zijn opgelegd. Als laatste pijl op den 
continentalen boog blijft dan de Spaanse mankracht nog over. 

N u zou het een verkeerd beeld geven, bij de vergelijking van de Ooste
lijke met de Westelijke kracht uitsluitend naar het aantal divisies té kijken. 
De Amerikaanse divisies tellen nl. een sterkte welke tegen de 19.000 man 
aan ligt, de Russische omstreeks 11.000 man. Nu is ook deze getalsterkte 
niet maatgevend voor de gevechtsw~rde daarvan. De Russische orga
nisatie is nl. veel soberder dan de Amerikaanse, zodat in de Russische 
divisies een gelijk aantal wapens kan worden uitgebracht met minder man
kracht dan in de Amerikaanse. Doch ook daarmede is de vergelijkingskous 
niet af. Daar zijn dan nog de kwaliteits- en de mobiliteitsfactor. Hoe beter 
de kwa1iteit en hoe groter de strategische en tactische mobiliteit hoe groter 
de intrinsieke waarde van de divisie. Hoewel wij de laatsten zijn om in 
dit opzicht de Russische divisie te onderschatten, zo geloven wij toch, dat 
Amerika in dit opzicht een belangrijken voorsprong heeft. Wij zouden dan 
ook een totale Westeuropese sterkte van 80 divisies van voldoende af
stotende dreiging beschouwen om een Rode Legersterkte van 175 à 200 
divisies van aggressie te weerhouden. Zou deze Westerse kwaliteitsmacht 
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ten overvloede kunnen steunen op een overmachtigen luchtsteun dan zou het 
hogergenoemde evenwicht veeleer als een overwicht mogen worden be
schouwd. De opbouw van deze krachtige luchtmacht is dus van minstens 
even groot belang als die van de landmacht. Welnu in dit laatste opzicht 
mogen we over den Amerikaansen steun, zo in personeel als in materieel, 
niet klagen. Nieuwe Amerikaanse vliegtuigeenheden zijn op het vasteland 
en op de Britse eilanden gestationneerd, Westeuropese piloten worden in 
Amerika opgeleid en een zeer goed vliegtuig voor tactischen luchtsteun 
(de Thunderjet of F 84-e) bij duizenden aan West-Europa afgeleverd. 

Parate en mobilisabele divisies 
Mag ErsENHOWER er met veelmoeite in geslaagd zijn het vVesteuropese 

wantrouwen in Amerika's bedoelingen te overwinnen en West-Europa 
over de brug te doen komen met mankracht, niet minder moeite leverde 
de vorm waarin deze troepen te zijner beschikking zouden komen, nl. als 
parate, steeds onder de wapens zijnde divisies, dan wel als mobilisabele. 
Bij de oplossing van dit vraagstuk deed zich nl. een misverstand voor, 
dat het gevolg is van het verschil in wijze van legervorming in All.).erika 
en in West-Europa en een uitvloeisel van de onbekendheid over en weer 
met dit verschil. Wanneer men nl. van "mobilisabel" sprak verstonden 
beide partijen hieronder iets geheel anders. Wij mogen dit verschil en 
dit misverstand duidelijk maken, omdat het allicht in de toekomst opnieuw 
naar voren zal komen en in elk geval van blijvende actualiteit is. 

Amerika heeft in vredestijd slechts een staand leger van beroeps
militairen. De sterkte daarvan bedroeg vóór het uitbreken van den 
Koreaansen oorlog 10 divisies en een aantal zelfstandige regimeutsge
vechtsgroepen d.w.z. divisies in zakformaat van een sterkte gelijk aan 1/3 
van een normale divisie. Dit staande leger was ten dele in Japan, ten 
dele in West-Duitsland en overigens in de Amerikaanse defensiesfeer ge
stationneerd. Buiten het staande leger van parate troepen heeft het 
Amerikaanse stelsel van legervormjng een mobiliseerbare reserve, welke 
op vrijwillige basis berust en uit twee delen bestaat. Het ene deel draagt 
den naam van N ational Guard, het andere dien van Organized Reserve 
Corps. De vrijwilligers, die zich bij de National Guard verbonden hebben, 
verplichten zich per jaar ten minste 48 oefeningen van 2 uur te door
lopen alsmede een kamptraining van 15 dagen. Uit deze National Guard 
worden door mobilisatie de reserve-divisies van het leger gevormd. Het 
aan de sterkte ontbrekende personeel wordt aangevuld. uit het Organ.ized 
Reserve Corps en door dienstplichtigen, diè daartoe onder de bepalingen 
van de Wet op de algemene training (U.M.T.) een kortstondige training 
(14 weken) hebben doorlopen, niets meer beogende dan hen met het 
militaire leven bekend te maken. Van een afgeronde en volwaardige op
leiding tot soldaat kan uiteraard in dezen korten tijd geen sprake zijn. 
Op het tijdstip van de mobilisatie van een divisie van de National Guard 
is er dus ook geen sprake van, dat deze onmiddellijk te velde kan gaan. 
Zij begint dan eerst op volle sterkte te oefenen gedurende een periode, die 
normaal 9 á 10 maanden bedraagt, doch onder oorlogsdreiging kan worden 
ingekort. Wanneer dus na het uitbreken van den Koreaansen oorlog een 
aantal divisies van de N ational Guard gemobiliseerd is geworden, dan wil 
dit in feite slechts zeggen, dat zij op oorlogssterkte en oortagstraining 
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gebracht zijn, doch dat zij pas 9 à 10 maanden later oorlogsgereed zijn. 
Wanneer wij t~genover deze mobilisabele divisie volgens Amerikaanse 

opvattingen die van de continentale Westeuropese mogendheden w. o • 
. '. Nederland stellen dan zien wij het wezenlijke verschil. Daar bestaat een 

reserve-divisie uit dienstplichtigen, die gedurende ten minste 12 maanden 
- in vele gevallen zelfs 18 tot 24 maanden - een volledig en eersten 
oefentijd hebben doorlopen, daarna met groot verlof zijn gezonden en in 
die periode nog regelmatig de verkregen geoefendheid door herhalings
oefeningen onderhouden. Wordt zulk een divisie gemobiliseerd dan is zij 
kort daarna, dus binnen heel wat korteren tijd dan een Amerikaanse ge
mobiliseerde divisie, oorlogsgereed. Naar Amerikaansen maatstaf draagt 
een mobilisabele divisie' het karakter van: tien vogels in de lucht en heeft 
voor hen slechts de parate, voortdurend onder de wapenen zijnde divisie 
de waarde van de éne vogel in de hand. N aar Westeuropesen maatstaf 
heeft èchter de mobilisabele divisie een waarde, die weinig voor de parate 
Amerikaanse divisie onderdoet mits ... zij binnen een redelijken termijn 
inderdaad gevechtsklaar is. Dit laatste punt nu is mede het onderwerp 
geweest van veel discussie en wrijving. In de geostrategische 1) verhou
dingen in West-Europa liggen de kaarten zo, dat rekening moet worden 
gehouden met een strategischen overval. Deze kan als een donderslag bij 
helderen hemel komen. Daartegen dient een afweerschildte bestaan, dat 
den eersten stoot kan opvangen en de tijdwinst kan leveren, nodig om de 
reserves van West-Europa te mobiliseren. Voor dit dekkingsschild zijn 
parate, d. i. doorlopend onder de wapenen zijnde divisies nodig. De korte 
afstanden in West-Europa en de noodwendig toch altijd beperkte sterkte 
der parate troepen maken,. dat de te v~rschaffen tijdwinst toch nimmer 
groot kan zijn, om de gedachten te bepalen niet veel boven één week zal 
ui~aan. Binnen die week moeten dus de reserves kunnen worden gemobi
liseerd en aan den strijd kunnen gaan deelnemen. Op grond daarVan móet 
dus voortaan onder een mobiliSàbele divisie worden verstaan een divisie 
die "binnen enige dagen tot een week" gevechtsgereed is. Het is deze 
interpretatie, die aan het ·begrip "mobilisabele divisie" thans aan de hand 
van een door EISENHOWER gegeven definitie, en nader voor Nederland 
. door den Minister van Oorlog IR STAF toegelicht, op het vasteland van 
. West-Europa wordt gegeven. Er is aldus een hemelsbreed verschil tussen 
de Amerikaanse mobilisabele:: divisie en de Europese, een verschil, dat in 
oorlogsgereedheid rond 9 maanden ten minste bedraagt. 

Het zal echter zelfs voor een leek duidelijk zijn, dat wil de Europese 
mobilisabele divisie aan dit criterium beantwoorden, het nodig is, dat de 
eerste oefening grondig zij, d. w. z. ten minste 12 maanden - om bepaalde 
hierna te behandelen redenen nog langer - en dat de verkregen geoefend
heid goed wordt onderhouden door jaarlijkse herhalingsoefeningen van 
ten minste 3 weken. Zou dit niet gebeuren, dan is het uitgesloten, dat een 
bij mobilisatie onder de wapenen komende divisie binnetl enige dagen tegen

i over den vijand kan staan. Dan krijgen wij dezelfde misère als in 1940, 
toen onvoldoend geoefende en bewapende troepen de keurdivisies van de 
Duitse krijgsmacht moesten weerstaan, zowel in Nederland als in België 

1) Geostrategie is dat deel der krijgswetenschap, dat zich bezig houdt met de 
bestudering en activering van strategische verhoudingen en omstandigheden met de ' 
geografie als uitgangspunt. 
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en Frankrijk. Een herhaling daarvan dient tot elken prijs te worden voor
komen, omdat een snelle nederlaag het enige resultaat zou zijn van een 
dergelijke onberaden zuinigheid met den duur der opleiding en der her
halingsoefeningen. 

Hoewel dus West-Europa met ernst ernaar streeft mobilisabele divisies 
te vormen, die het karakter van parate troepen nabij komen, is dit nog 
steeds niet voldoende tot Amerikaanse Congreskringen doorgedrongen. 
Vandaar dat nog steeds van dien kant klachten komen, dat West-Europa 
te weinig troepen levert en men hier tracht den last op Amerika af te 
schuiven. Zij denken slechts in termen van parate divisies alleen, wij in 
die van parate en mobilisabele (d. w. z. nagenoeg-parate) divisies. Het hier
door tot misverstand leidende en daaruit weer voortvloeiende misplaatste 
wantrouwen zal West-Europa door een goede voorlichting dienen weg te 
nemen. 

Afbakening der taken ter zee en in de lucht 
Op het internationale vlak van de tot stand gekomen overeenkomsten 

rest ons nog een enkel punt, nl. de afbakening der taken ter zee en in de 
lucht. Zoals te verwachten was hebben de Amerikanen met hun geweldige 
vloot de oceanische taak goeddeels voor zichzelf gereserveerd en is zelfs 
de Britse vloot daarbij in het gedrang geraakt. Bij de commandoverhou
dingen moest Engeland nl. de bittere pil slikken, dat een Amerikaan tot 
opperbevelhebber in den Atlantischen Oceaan werd benoemd. Om deze 
pil nog enigermate te vergulden werd het commando over het Oostelijke 
deel van dien Oceaan, d. i. rondom de Britse eiJ.anden, aan een Brit toe
vertrouwd. Voorts werd het maritieme commando in het Oostelijke bekken 
van de Middellandse Zee - feitelijk nog vallende buiten het N.A.T.O.
verband - aan Engeland afgestaan. Doch overigens liggen de commando's 
ter zee in Amerikaanse handen. Dat Nederland als kleine maritieme 
mogendheid a fortiori in het gedrang zou komen, was moeilijk anders te 
verwachten. Aan ons is min of meer in bedekte termen te kennen gegeven, 
dat wij de oceanische maritieme taak maar aan Amerika en Engeland· 
moesten overlaten en onze defensie-inspanning hoofdzakelijk op het land 
moesten concentreren. Nederland heeft zich daartegen echter verzet en 
heeft op grond van onze nationale belangen het bestaansrecht van een 
Nederlandse oceanische vloot(w. o. vliegkampschepen en kruisers) ge
claimd, die in staat zou zijn in N.A.T.O.-verband onze handelsverbindingen 
te beschermen en onze andere nationale verplichtingen overzee in Midden-, 
Amerika en het Verre Oosten (Nieuw-Guinea) na te komen. In dit Neder
landse standpunt is ten slotte door Amerika' berust. De basis aan de 
Nederlandse conceptie is echter nadien weggevallen door de instelling van 
de Atlantische "Shipping 'Pool" voor de handelsschepen. Einde Mei is nt. 
een N.A.T.O.-plan bekend gemaakt voor de mobilisatie van de zeegaande 
handelsvloot van de leden van het Noordatlantische Pact. Het plan voor
ziet erin, dat in geval van oorlog of noodtoestand in oorlogstijd iedere 
dèelnemende Regering haar koopvaardijschepen in één centrale pool 
brengt. Deze "Shipping pool" zal dan bestuurd worden door een nieuwe 

. centrale organisatie, de "Defence Shipping Authority". Er zullen verder 
twee hoofdkantoren komen, het ene te Washington voor het beheren van 
de scheepvaart van het Westelijk Halfrond en het andere te Londen voor 
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. het .bewind over het Oostelijk Halfrond. Evenmin als in den afgelopen 
oorlog zullen de verdragspartijen - en dus ook Nederland - zeggenschap 
hebben over de eigen handelsvloot. Deze komt ev~na1s toen geheel in de 
"pool" en we hebben dan maar af te wachten welk deel der totale scheeps-

. tonnage voor onze nationale behoefte ter beschikking zal worden gesteld. 
Er is dus o. a. voor Nederland geen sprake van, dat wij met eigen mari
tieme middelen de eigen handelsverbindingen zullen kunnen beschermen. 
Wij komen ook op dit punt bij de behandeling der nationale plannen nader 
terug. 

Rest ons nog öp het internationale niveau der gevonden oplossingen de 
luchtmacht. In N.A.T.O.-verband wordt de taak van de strategische 11) 
luchtmacht voor Amerika en Engeland gereserveerd. De andere landen 
dragen zorg voor de eigen territoriale luchtverdediging. Bovendien zullen 
zij een tactische 3) luchtmacht opbouwen, in beginsel voldoende om de 
eigen grondstrijdkrachten rechtstreeks te steunen. Voor den indirecten 
steun, d. i. die op groteren afstand en liggende buiten de eigenlijke gevechts
sfeer van het slagveld, zal dan een aanvullende steun gegeven worden 
door de tactische luchtstrijdkrachten van Amerika en Engeland (te zijner 
tijd eventueel ook door Franse). In het kader van deze taakverdeling 
worden door Amerika de nodige vliegtuigen voor de tactische luchtmacht 
geleverd. Dit zijn de z.g. Thunderjets, type F-84-e. Het totale aantal is 
uiteraard geheim, doch loopt in de duizendtallen, waarvan het Neder-

_ landse aandeel ten minste 300 zal bedragen. 

* •• 
De nationale inspanning. 
Bij de bespreking van de internationaal gevonden oplossingen in den 

defensie-opbouw van de N.A.T.O. roerden wij reeds een paar malen 
het Nederlandse aandeel aan. Ook dit is er niet zonder rukken en schok
ken gekomen. 

Het oorspronkelijke defensieplan, opgemaakt onder het beheer van den 
sedert afgetreden minister van Oorlog en van Marine Mr SCHOKKING, 
en bij Defensienota begin Juli 1950 aan de Staten-Generaal medegedeeld, 
kon geen genade vinden. In dit plan werd voor de landmacht voorzitln 
in de vorming van een veldleger van drie uit de Indië-veteranen te vor
men divisies, op den duur versterkt met nog een divisie. Op dit totale 
plan van uiteindelijk 4 divisies naast een territoriale verdediging werden 
de jaar contingenten-militie berekend en de duur van de eerste oefening 
vastgelegd. Dit plan werd, mede onder invloed van den inmiddels uit
gebroken Koreaansen oorlog, zowel nationaal als internationaal als ontoe
reikend beschouwd om aan het dreigende gevaar' het hoofd te bieden. Na 
veel wrijving en strijd achter de schermen en nadat inmiddels Minister 
SCHOKKING het veld had geruimd voor Minister s' JACOB en deze op zijn 
beurt in een algemene kabinetscrisis van zijn ministeriëlen troon was weg
gevaagd, kwam de nieuwe bewindsman, Ir STAF, al spoedig met de mede
deling van een nieuw defensieplan. De kosten hiervan zQuden ongeveer 

2) Strategie is de leer van de oorlogvoering . 
. 8) Tactiek is de leer van de gevechtsvoering. 

A.. S. XXI-ll 23 
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6 milliard gulden belopen, uit te geven in 4 jaar tijd, en over ,. vloot 
en luchtmacht als volgt verdeeld: leger f 3.545, vloot f 1.295, luclhtnmCllt 
f 1.080 millioen. Bovendien nog' f 80 millioen voor de' burgerlijke 
verdediging. 

Er wordt voorts op gerekend dat van Amerikaanse zijde hulp zal wor· 
den verleend door wapenverstrekking tot een bedrag, dat van ongeveer 
gelijke grootte is. Voor deze totale uitgaven van ongeveer 12 rnilliard 
gulden kan dan een· DefensiePlan worden uitgevoerd, dat er in grote 
als volgt uitziet: 
Landmacht: een veldleger van 5 divisies, alsmede een territoriale ver·. 

dediging van een niet nader genoemde sterkte; 
Zeemacht: een zeegaande vloot van 1 vliegkampschip, 2 kruisers, 

torpedobootjagers, 40 andere escorteurs en mijnenvegers,. 
4 onderzeeërs en ongeveer 100 vliegtuigen voor den marine~ 
luchtvaartdienst; 

Luchtmacht: een luchtmacht van 21 squadrons voor de luchtverdediging 
en de tactische luchtmacht, alsmede een ongenoemd aantal 
squadrons voor de verkennings-, artillerie-waarnemings- en 
transportdiensten. 

Voor zover de plaatsruimte dit toelaat mogen we elk van deze strijd· 
· machtdelen aan een nadere beschouwing onderwerpen. . 

Landmacht. 
Ten einde aan den geostrategischen N.A.T.O.-eis te voldoen, dat' 

vredestijd voortdurend paraat een zekere hoeveelheid troepen onder 
wapenen is tot bescherming tegen strategische overvallen, zal een deel van 
de 5 diVisies als parate troepenmacht voortdurend onder de wapenen zijn; 
hetgeen bereikt wordt door den eersten oefentijd tot een bepaalden duur 
te verlengen .. Het jaarlijkse militiecontingent komt nt. in drie gedeelten 
op t. w. 1 April, 1 Augustus en 1 December in een z.g. drlleplOef;!el1st'elSC!L 
Daar de sterkte van het gehele contingent, dat bij de landmacht wordt. 
gedeeld, 40.000 man bedraagt, is de sterkte van elk der ploegen ongeveer 
13.500 man. De opkomende recruten nu worden in een opleidingsperiode 
van acht. maanden tot geoefend soldaat opgeleid. Daarna worden zij 
de depOts overgeheveld naar het veldleger en worden in een a .. ,.,,,,,,lhh. 

· eenheid, bestaande uit alle wapens, geincotporeerd. Zulk, een gevechts· 
eenheid is Amerikaans georganiseerd en draagt den Amerikaansen naam' 
van regimentsgevechtsgroep, een equivalent van de Britse brigadege· 
vechtsgroep. Zij wordt met Amerikaanse wapens uitgerust. De eerste 
aldus' gevormde regimentsgevechtsgroep is de 31e, die in September 
deelnam aan de geallieerde manoeuvres in Duitsland. De -..samenstelling 
is analoog aan die ener divisie, zodat men van een divisie in zakformaat· 

· zou kunnen spreken. De sterkte is echter ongeveer gelijk aan 1/3 divisie. 
Wanneer dus elke vier maanden op de vorenomschreven wijze één regi·. 
mentsgevechtsgroep wordt gevormd, dan zijn bij een eersten oefentijd van 
twintig maanden (waarvan 12 bij het veldleger) steeds drie van die ge
vechtsgroepen paraat en geoefend onder de wapenen, dat is dus de sterkte 
van één divisie. Het is echter duidelijk dat deze divisie bestaat uit 
van uiteenlopende geoefendheid en daarmede uiteenlopende kwaliteit. 
deel verkeert in de oefenperiode van 8 tot 12 maanden, een ander deel in' 
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die van 12 tot 16 maanden en nog een ander deel in die van 16 tot 20 
maanden. Bedenken we voorts, dat in dit systeem aangenomen wordt, 
dat de acht maanden bij het depot opgeleide recruut op het moment 
van overgang naar het veldleger daar direct als een in hoger verband 

· geoefend, want gevechtsgereed man wordt beschouwd, dan begrijpen 
we licht, dat de aldus verkregen parate divisie toch nog wel iets anders 
aan gevechtswaarde voorstelt dan een parate divisie beroepstroepen, 
zoals Amerika en Engeland di~ kennen en zoals deze gelegerd zijn in 
West-Duitsland. Even begrijpelijk is het dan ook, dat van die zijde 
erop wordt aangedrongen, dat ook wij voor de parate troepen op be
roepstroepen overgaan, een aandrang welke ook in de Tweede Kamer 
van de zijde van de A.R. partij bij monde van Dr BltUINS SLOT tot uit
drukking is gebracht en waarop door den minister met niet steekhoudende 
argumenten is geantwoord. , 

De oorspronkelijk gedurende -twintig maanden in eerste oefening 
(waarvan twaalf bij het veldleger) paraat onder de -wapenen verbleven 

-divisie wordt daarna reserve-divisie d. i. mobilisabele divisie of wel - naar 
de hiervoren . gegeven definitie - "binnen enkele dagen tot een week" 
gevechtsgerede divisie. Buiten de jaarklasse voor eerste I oefening onder 
de wapenen, zijn er aldus vier andere geoefende jaargangen waaruit 
op den duur bij mobilisatie het veldleger wordt gevormd. Bij wijze van 
overgangsmaatregel en om zo snel mogelijk het gestelde doel te bereiken 
worden drie van deze divisies gevormd uit de Indië-veteranen, waartoe 

· deze dit jaar een maand voor herhalingsoefeningen zijn opgekomen en 
· nogmaals het volgende jaar een herhalingsoefening, speciaal in hoger 
verband, zullen moeten doorlopen. 

De oorspronkelijk voor het veldleger opgeleide militairen' worden 
· daarna bestemd voor de territorial(' verdediging en voor opneming in de 

depöts, welke dienen ter aanvulling van verliezen. Het schijnt in de' tJe. 
doeling te liggen niet meer dan 12 lichtingen op die wijze in onze lands
defensie te betrekken d. w. z. 5 lichtingen voor het veldleger, 2 voor 

· de depóts en nog eens 5 voor de territoriale verdediging. Op die wijze 
worden dus alleen jonge krachten voor' den militairen dienst gebruikt 
en kunnen de ouderen voor de verdediging van het niet minder belang
rijke burgerfront - ook het economische - worden ingeschakeld. De 

· ·totale defensie eist nu eenmaal, dat men niet alleen maar ziet naar den 
~i1itair-maritiemen sector van de defensie doch eveneens - en. met 
.in de laatste plaats - naar de civiele. 

-We roerden reeds terloops de territoriale verdediging aan. Daarom
trent zijn de plannen nog vaag. Een deel van de taak in· dezensecttlr zal 
toevallen aan de Nationale Reserve. Deze heeft een geprojecteerde sterk
te van 16.500 man. Haar taak is onlangs door den staatssecretaris van 
'Oorlog, Mr F. J. KRANENBURG nader toegelicht. Hieruit valt af te leiden, 

- dat het instituut tot de krijgsmacht behoort en naast de handhaving van 
orde en veiligheid - eventuele bestrijding van een vijfde colonne -
dienst zal doen bij de luchtdoelartillerie en het korps luchtvaartdienst, 
alsmede deel zal nemen aan de bestrijding van parachutisten. Met eerst-

.' genoemde taken kunnen wij volledig instemmen, met de laatste echter in 
het geheel niet. Parachutisten zijn keurtroepen van zeer hoge militaire 

t 
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waarde, zowel physiek als in bewapening. Daarvoor is o. i. de Nationale 
Reserve geen portuur; daar deze daartoe te weinig geoefend, te slecht 
bewapend en physiek de mindere is. De territoriale verdediging zal dus 
alsnog d~n zo belangrijken afweer tegen parachutisten door keurtroepen 
moeten opbouwen. 

Zeemacht. 
Reeds bij het internationale aspect merkten wij op, dat het bestaans

recht van een nationale marinetaak in feite was weggevallen door de instel
ling van de "Shipping pool". Wil onze marine nochtans haar geprojec
teerde sterkte en samenstelling handhaven dan zal zij in N.A.T.O.-ver- j 

band alsnog een daarmede harmoniërende taak moeten krijgen. Zo dit niet 
mogelijk of overbodig is, daar de N.A.T.O. reeds over meer dan vol
doende maritieme middelen beschikt tot dat doel - de oceanische taak -
dan zal er een verschuiving binnen de marine dienen plaats te hebben van 

. het grote naar het kleine materieel, d. i. tot duikbootbestrijding in convooi
verband. Daarvoor kan bij de grote Russische dreiging onderwater nauwe
lijks te veel materieel in de vaart zijn. Een heroriëntering van ons marine-, 
plan in die richting lijkt dan ook niet uitgesloten en in N.A.T.O.-verband 
bekeken logisch, al is het niet strelend voor ons nationaal gevoel, dat graag 
en terecht met trots een kapitaal marineschip op de zeven wereldzeeën ziet . 
varen. 

In N.A.T.O.-verband ontving onze marine voor de convooierings-taak 
een aantal Amerikaanse korvetten. 

Luchtmacht 
Voor onze luchtmacht is, zoals gezegd, een sterkte van 21 squadrons 

geprojecteerd voor luchtverdediging en tactische luchtmacht alsmede 
een ongenoemd aantal squadrons voor verkennings-, artillerie-waarne
mings- en transportdiensten. Hoe' de verdeling tussen luchtverdediging en 
tactische luchtmacht ligt, is niet nader aangegeven. Het plan berust kenne
lijk echter nog op het oorspronkelijke drie divisiën-plan van de landmacht 
en dan zijn er per divisie twee squadrons nodig of in totaal 6, zodat er 
voor de luchtverdediging 15 squadrons overblijven, verdeeld over dag- en 
nachtjagers. Bij een vijf divisiën-plan zal het aantal squadrons dus met 
nog vier dienen' te worden uitgebreid en het totaal dus van 21 op 2S 
moeten stijgen, buiten de squadrons voor de andere hogergenoemde doel
einden. Bij de tactische luchtmacht is dan nog niet gerekend op een in
directen tactischen luchtsteun aan ons veldleger. Deze zal gegeven moeten 
worden in hoger N.A.T.O.-verband door Amerikaanse of Britse squa
drons, zodat wij op het punt van den tactischen luchtsteun ten dele afhan- . 
kelijk zijn van in bondgenootschappelijk verband te verlenen bijstand. Deze 
toestand, welke in de practijk wel eens tot moeilijkheden aanleiding kan 
geven, hebben wij nationaal moeten aanvaarden ter wille van de financiële 
begrenzing van ons kunnen en uit hoofde van onze nationale verplich
tingen in een anderen sector der defensie, ni. dien ter zee. 

* * * -
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Duitse herbewapenig en Europees leger. 
, Op het internationale vlak is de Duitse herbewapening een oplossing 

nabij gekomen. Aanvankelijk lagen de tegengestelde standpunten ver uit
een: het Amerikaanse beoogde een rechtstreekse inschakeling van Duitse 

. divisies in het Atlantische leger, het Franse wilde niet verder gaan dan 
Duitse bataljons, op zijn hoogst regimenten, als onderdeel van hogere 
organisaties in Europees .legerverband. De Amerikaanse haast om eigen 
inzichten door te drijven desnoods ten koste van een Franse verkoeling 
werd daarbij geïnspireerd door den afkeer in brede Amerikaanse kringen, 
Amerikaanse troepen in sterke aantallen naar Europa te zenden. In feite 
betekende de Duitse herbewapening voor hen een ontheffing van den 
Amerikaansen morelen plicht, door eigen troepen op het Europese vaste
land te erkennen, dat de Amerikaanse grenzen in Atlantisch verband aan 
de Elbe waren komen te liggen. De door Amerika gemaakte haast werkte 
het Europese ~antrouwen in de hand en dit te meer omdat gevreesd werd, 
dat een vroegtijdige Duitse herbewapening ten koste zou gaan van het 
bewapeningsprogramma van de overige Atlantische deelgenoten. Toen het 
besef van al deze materiële en psychologische bezwaren tot het Ameri
kaanse brein ging doordringen, trad gelukkig matiging in. Frankrijk deed 
van zijn kant ook water in den wijn, zodat een compromis werd gevonden, 
waarbij Duitse eenheden ter sterkte van een regimentsgevechtsgroep via 
een te scheppen Europees leger in de Westerse defensie zouden worden 
opgenomen. Het denkbeeld van het Europese leger won meer en meer veld. 
Ook Engeland, dat er oorspronkelijk afwijzend tegenover had gestaan, 
liet den tegenstand varen, doch zal aan de vorming niet actief deelnemen. 
Nederland was er van den aanvang af weinig enthousiast voor en haalde 

, zich daarvoor de verdenking op den hals wat al te zeer aan den leiband van 
de maritieme mogendheden te lopen. Uiteindelijk zijn we als resultaat van 
de recente ministerconferentie van den Atlantischen Raad te Ottawa zover 
gekomen, dat er een Europees leger zal worden gevormd waarin Duitse 
divisies zullen worden opgenomen. De oorspronkelijke tegenstand van 
Frankrijk, dat zich verzette tegen Duitse divisies sterker dan 10.000 man, 
heeft dit land van zijn kant laten varen, doch van een eigen nationaal Duits 
leger zal geen sprake zijn. De Duitse deelneming is in feite ongelimiteerd, 
mits binnen het kader van een te vormen Europees leger. Welken vorm 
de Duitse bijdrage zal aannemen, is nog niet te zeggen. Uitgaande van 
de geostrategische verhoudingen ligt het echter onzes inziens in de rede, 
dat voor de Duitse bijdrage de nadruk meer komt te liggen op parate 
troepen en minder op mobilisabele. In het Europese leger zou aldus het 
parate deel goeddeels voor Duitse rekening kunnen komen en het mobili
sabele reservedeel - dat uiteraard het sterkste zal zijn - voor rekening 
van de andere continentale pactgenoten. Daarmede wordt dan tevens tege
moet gekomen aan het eventuele gevaar dat in getalsterkte de Duitse bij
drage in het Europese oorlogsleger die van Frankrijk zou komen te 
overtreffen en daarmede de deur zou worden opengezet voor Duitse 
pogingen om via den militairen sector ook in den politieken naar een 
Europese hegemonie te gaan streven . 

.. . . 
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Ontwikkeling voor de.naaste toekomst. 
Voor de zeer nabije toekomst schijnt een verdere uitbreiding van het 

Atlantische Pact tot Turkije en Griekenland tot de reële mogelijkheden 
te behoren. Naden oorspronkelijken tegenstand van Noorwegen, Dene
marken en Nederland - dat het eerst dezen tegenstand opgaf - hebben . 
alle landen tenslotte voor deze opneming gestemd. Deze is dus nog slechts 
een kwestie van tijd. Niet te ontkennen valt, dat de opneming van beide 
landen een belangrijke toeneming van de sterkte van de N.A.T.O. be
tekent. Zuiver strategisch bezien is Turkije van meer strategisch belang. 
dan West-Europa. Het is als het ware een pistool op de borst van Rusland. 
Het bedreigt dit te land, ter zee en door de lucht, met invasie. Het bindt. 
door deze bedreiging zeer sterke Russische krachten, welke anders tegen 
andete froptgedeelten kunnen worden ingezet, o. a. tegen West-Europa. 
Als 'basis voor luchtstrijdkrachten kan het jagerbescherming geven aan de .. 
zware bombardementsformaties, die van de Noordafrikaanse en Italiaanse 
bases opstijgen om de dicht nabij de Turkse grenzen gelegen kwetsbare 
Russische oliebronnen in den Kaukasus en de industrieën van het Donetz
bekken, rondom Moskou en bij de Oeral, te bombarderen. Amerika heeft 
de hoge strategische waarde van Turkije reeds jaar en dag onderkend . 
en is reeds een paar jaar bezig de Turkse krijgsmacht op te bouwen en 
te moderniseren, wegen aan te leggen voor gemotoriseerde troepenbe
wegingen en vliegvelden tot steun van het leger en tot bescherming van 
de hogergenoemde bombardementstaak. In dit Turkse strategische belang . 
past Griekenland. Het vormt als het ware den rug en de flank, ter be
veiliging van het Turkse bastion en de verbindingen daarmede. Beide . 
landen worden dan ook terecht voortdurend strategisch in één adem ge
noemd en hun gezamenlijke en gelijktijdige opneming in de N.A.T.O .. 
spruit dus voort uit een strategisch logische gedachte. De bedreigende 
werking, die van de Turkse positie uitgaat en de daardoor afgedwongen 
opslorping van Russische krachten in dit frontgedeelte, vormen een ver~ 
lichting. van den potentiëlen druk op het Westeuropese front. Aldus 
vormt de opneming van beide landen een versterking ook van de West-
europese positie. . 

Spanje. 

* * * 

De laatst!! mogelijkheid, die niet al te ver verwijderd lijkt, is- de op
neming van Spanje in Atlantisch verband. Voorlopig schijnt een indi· 
recte opneming in de Westerse defensiesfeer via een bilateraal verdrag . 
met Amerika alleen binnen de realiteit der dingen te liggen. Ideologische 
bezwaren staan een directe opneming van dit. fascistische land in de 
N.A.T.O.-organisatie nog in den weg. Strategisch is de Spaanse op-. 
~eming ook lang niet zo belangrijk voor de Westeuropese verdediging als 
die van Turkije. In feite heeft Spanje slechts een primaire strategische 
waarde in het huidige stadium van de ontwikkeling der N.A.T.O.-organi
satie, d. i. zolang er nog onvoldoende krachten te land zijn om West. 
Europa voor een bezetting te vrijwaren. In dat stadium zou Spanje een 
welkom bastion vormen, omdat eerst daar, aan den voet van de Pyreneeën,' 
een Russische opmars tot staan zou kunnen worden gebracht en nadien 
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;. Spanje een uitnemende basis-izou vormen voor ..zee- en luchtStrijdkrachten 
.en later landstrijdkrachten om (en offensief. voor te bereiden tot· her-
· overing van West-Europa en. voor de uiteindelijke overwinning. Zodra 
.echter de verdediging van West-Europa te land en in de lucht zó ver is 
· gevorderd dat er goede kansen bestaan een Russischen opmars tot staan 
te brengen ergens tussen Elbe en Rijn, vervalt het belang van SpanJe uit 
dien hoofde en houdt het de ongetwijfeld ook niet geringe waarde van 
een goede en veilig in de diepte gelegen basis zowel voor het West
europese als voor het Middellandse-Zeefront, met een potentiële bijdrage 
aan de Atlantische verdediging te land van een IS-tal divisies. Op die 
wijze gezien vormt Spanje op den duur een verderen mogelijken aanwas 
van de N.A.T.O. en kan het ook bijdragen tot het versterken van de 
Westerse defensie, zodat elke neiging tot aggressie door de aldus ver
kregen overmacht in de kiem wordt gesmoord en daarmede de vrede ge-
· continueerd. In zulk een evenwichtstoestand is het dan niet denkbeeldig, 
dat door onderhandelingen op basis van gelijke militaire kracht, tot een 
vermindering van den zwaren bewapeningslast over de gehele wereld kan 

'. worden gekomen. 

* * - * 
Preventie door het atoomwapen. 
Uit het vorenstaande moge naar voren zijn gekomen, dat er, zolang 

· West-Europa nog niet voldoende krachten te land en in de lucht kan uit
brengen, een gevaar bestaat voor een Russische aggressie en een daarmede 

. gepaard gaande bezetting van dit gebiedsdeel. Deze précaire toestand zal 
· nog tot einde 1953 voortduren; daar eerst dan de thans geprojecteerde 

plannen kunnen zijn uitgevoerd. Nochtans is er nog steeds een factor, 
welke ook nu de nadelige balans te land in evenwicht· houdt. Dat is de 

· preventieve werking welke nog immer van den Amerikaansen voorsprong 
op het gebied van de ontwikkeling van de atoomwapens uitgaat. Wel kent 
ook Rusland thans het geheim der atoomsplitsing en ligt het in deHjn 
der technische ontwikkeling, dat het ook reeds bezig is den atoombom 
te vervaardigen, ~ al zitten daar op zichzelf weer afzonderlijke pro
blemen aan vast -, maar zeker is, dat de Amerikaanse voorraad belang
rijk groter is. Sedert de uitvinding van den atoombom is er nimmer een 
· getal genoemd omtrent de Amerikaanse productiecapaciteit en den voor
raad atoombommen in dit land. Zeer onlangs is echter van officiële zijde 
tenslotte een getal genoemd, nl. dat van een productiecapaciteit van 250 
bommen per jaar. Bovendien is bekend, dat de moderne Amerikaanse 
atoombom thans in meer typen kan worden gefabriceerd, nl. het zware 
type, dat 10 maal sterker is dan de bommen die op Japan werden afge
worpen, d. w. z. dat een explosieve kracht heeft gelijk aan 200.000 ton 
trinitrotoluol (d. i. de springstof waarmede de conventionele bom is ge

i vüld), en het lichtere type, waarmede ook tactischer doelen zouden kunnen 
worden bestreden. Dit laatste zou het mogelijk maken o. m. een 
eventuelen Russischen opmars in West-Europa met het atoomwapen te 
lijf te gaan. Dit zou dwingen tot ver doorgevoerde spreiding in breedte 
en diepte der Rode Legers, waardoor deze hun numerieke overmacht min
der tot gelding zouden kunnen brengen. Voorts zouden langs den weg 
van het atoomwapen door radiologische besmetting van terreindelen de 

.. 
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opmarsmogelijkheden van' het Rode Leger in beperkte gebieden kunnen 
worden gekanaliseerd, zodat ook dan de numerieke overmacht minder tot 
uitdrukking zou komen. Al deze perspectieven op het terrein van het ge
bruik van het atoomwapen - hoe verschrikkelijk op zichzelf ook - vor
men in het huidige tijdsbestek echter de veiligheidsmarge voor de Atlan
tische verdediging, waardoor de tijd gewonnen wordt om den achterstand 
op de andere terreinen der bewapening in te lopen tot het einddoel is 
bereikt: een militair evenwicht, dat van aggressie weerhoudt en een 
garantie is voor het voortbestaan van den vrede. 

* 

DE GEMEENTE IN DE FRONTLIJN 

DOOR 

Dr W. P. BERGHUIS 

De gemeente neemt naar haar aard in het stàatsleven een bescheiden 
plaats in. Zij is de kleinste territoriale publieke eenheid en haar taak ep 
betekenis zijn in vergelijking met de staatswerkzaamheid als geheel en 
met de grotere staatsrechtelijke verbanden van beperkten omvang. En 
op zichzelf schijnt dan ook wel voor de hand te liggen, dat in een tijd als 
de onze, waarin nationale en internationale politieke vraagstukken al het 
andere overheersen en waarin zelfs een uitsluitend nationale aanpak der 
politieke aangelegenheden, los van de internationale verhoudingen, niet 
meer mogelijk is, de gemeente in haar bescheidenheid naar den achtergrond 
wordt gedrongen. 

En zeker, er zijn in de praktijk der laatste jaren allerlei symptomen 
ge'Yeest, die deze veronderstelling schijnen waar te maken. De met den 
noodtoestand der nationale staatshuishouding gepaard gaande inperking 
van de financiële zelfstandigheid der gemeenten heeft haar positie aan
getast. Centralistische opvattingen en de mening, dat het belang van de 
zelfstandigheid der gemeente moet wijken voor den eis van technische 
doeltreffendheid in het staatsbestuur, hebben, met den wind van de door 
den bezetter te onzent feitelijk doorgevoerde centralisatie in de zeilen, 
op een aantal punten vat gekregen op Regering en volk. De totstand
koming van de huidige politie-organisatie is daarvan nog steeds het sterkst 
sprekende voorbeeld. Maar ook overigens is er, wat dit betreft, in de 
laatste jaren wel het een en ander aan de hand geweest. Wij hebben maar 
te denken aan wederopbouw en brandweer. De gemeentelijke salarispoli
tiek is in wezen gecentraliseerd. Bij circulaire zijn zo nu en dan de ge
meenten op een volkomen beleefde manier, doch langs de wet heen, uit
genodigd zich op bepaalde punten te schikken onder de leiding van het 
centrale gezag. In het thans aanhangige wetsontwerp betreffende verlen
ging van de "noodvoorziening gemeentefinanciën" worden maatregelen 
voorgesteld, krachtens welke de gemeenten, die wat haar financiële bron
nen betreft reeds grotendeels op het Rijk zijn aangewezen, ook nog in de 
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besteding van de haar van rijkswege toekomende gelden onder curatele 
. worden gesteld. 

Zonder twijfel, de omstandigheden hebben hier en daar gedwongen tot 
inperking der gemeentelijke zelfstandigheid. Niemand zal dat ontkennen. 
Maar het zijn de omstandigheden samen met een bewust streven naar 
centralisatie geweest, welke de vrees, dat de zelfstandige gemeente blijvend 
wordt tentggedrongen, schijnen te rechtvaardigen. 

En toch st3.9-t daar iets geheel anders tegenover. Het is het steeds 
groeiend besef, juist bij hen die met de grote problemen van het moderne 
staatsbestuur te maken hebben, dat de toekomst van den modernen staat 
ten nauwste betrokken is bij en ten zeerste afhangt van de zelfstandigheid 
van de gemeente. In veel sterkere mate en in veel brederen kring dan 
vroeger het geval was, wordt in onzen tijd de gemeente in rechtstreeks ver
band gebracht met en zelfs centraal gesteld in de algemene problematiek 
der hedendaagse nationale en internationale politiek. 

Onze huidige Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Mr J. 
IN 'T VELD, heeft kortgeleden een boekje geschreven over "De betekems 
der gemeente voor de toekomst van We.rt-Europa". En Mr P. J. Oun 
noemde in zijn rede, gehouden bij de opening van het in Juli 1950 ge
houden congres der Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de gemeen
ten "de bakermat der democratie". Ik weet wel, deze mannen zijn beide 
"gemeente-mensen", maar zij zijn meer dan dat, zij nemen een vooraan
staande plaats in in de algemene politiek. En bovendien, zij staan in hun 
opvatting over de betekenis der gemeente niet alleen. Allerwegen wordt 
de grote waarde der zelfstandige gemeente in den strijd om het behoud van 
. onze Westerse politieke verworvenheden erkend. Ook uit al hetgeen is 
gesproken en geschreven ter gelegenheid van de herdenking van het 
lOO-jarig bestaan der gemeentewet is de opleving in de belangstelling 
voor het gemeentelijk bestel wel gebleken. 

Niet alleen overigens van Nederlandse zijde wordt aan de gemeenten 
een zo hoge waarde toegekend, ook van de zijde van buitenlandse· schrij
vers treft men uitlatingen van dezelfde strekking over de betekenis van 
het plaatselijk bestuur aan. De Zwitser AooLF GASSER schreef een boek 
over "Gemeindefreiheit als Rettung Europas" en een Engelse schrijfster 
noemde. "local government first line of defence", het plaatselijk bestuur 
de eerste verdedigingslijn van de democratie. 

Op zichzelf is dit alles wel opmerkelijk. Wanneer men nog eens kennis 
neemt van de programs der vooroorlogse politieke partijen in Nederland, 
dan zal men, wellicht tot zijn verbazing, constateren, dat alleen en uit
sluitend het program van beginselen der antirevolutionaire partij een uit
spraak doet over de betekenis van de autonomie der gemeenten. Alle 
andere zwijgen daarover, ook die van de partijen waarin figuren als IN 
'T VELD en OUD een leidende plaats innemen. 

Zeker, ook voor den oorlog had de gemeente in het Nederlandse staats
bestel uit hoofde van haar historie en op de basis van THORBECKE'S 
wetgeving een hechte positie. Maar toch was de gedachte, dat een gezonde 
zelfstandige gemeente onmisbaar is voor een gezonden staat, niet zo 
levend als thans. Uiteraard is dit ten dele te verklaren uit de omstandig
heid, dat de· gemeente zich toen in een minder bedreigde positie bevond, 
maar toch is ook nieuw inzicht in en ervaring met de gevaren, die den 
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modemen staat bedreigen, nodig geweest om weer oog te krijgen voor de 
'gemeente. En thans, nu in (ie staatkunde het primaat van de buitenlandse' 
pOlitiek wordt gesteld en alles' de aandacht van de gemeente schijnt te 
zullen afleiden, thans komt men voor het behoud van de democratie en 
voor de redding van Europa terecht bij de gemeente. Het spreekt vanzelf, 
dat door dit alles zij, die steeds sterk het pleit hebben gevoerd voor de zelf· 
standigheid der gemeente, in hun strijd om het behoud daarvan een sterken 
ruggesteun ontvangen, en dat ook de vrees, dat de gemeente in dezen tijd 
aan het einde is gekomen van haar lange bloeiperiode, voor een deel wordt. 
weggenomen, zij het dan' ook dat hier uiterste waakzaamheid geboden blijft, 
aangezien ook de centralistische tegenkrachten sterker zijn geworden. 

Dit alles is wel opmerkelijk, schreef ik hierboven. En dat is het ook. 
Maar daarom is hét nog niet verwonderlijk. Te verwonderen is het niet; 
dat het inzicht' in de positie en de betekenis der gemeente steeds sterker 
wordt. Hij, die ernstig bezig is met de problemen van den modernen 
staat en die gevoelt, dat deze staat, als niet welbewust daartegen wordt 
opgekomen, als vanzelf naar de centralisatie en de verbureaucratisering 
afdrijft, moet tot .dat inzicht komen. 

Dat door velen thans de gemeente in de voorste rij der grote politiek 
en in de frontlinie van Europa wordt geplaatst, is dan ook niet in de eerste . 
plaats .te verklaren uit en een gevolg van de pretentie der gemeenten en 
haar besturen zelf. Zeker, de gemeenten zijn zich voldoende van eigen 
waarde en waardigheid bewust. Zij zijn niet bereid haar plaats in het. 
Nederlandse staats- 'en volksleven te laten ondergraven en in de afgelopen . 
jaren zijn zij meermalen gezamenlijk met kracht opgekomen tegen 
pogingen om haar zelfstandigheid aan te tasten· of in te perken. Ik behoef 
maar de speciale Wederopbouw- en politie-congressen der Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten in herinnering te roepen. Met een open oog voor 
de eisen van het nationale geheel en met bereidheid, zich in de uitvoering 
der landspolitiek een rol ten dienste van het nationàal belang te laten toe
bedelen, hebben de gemeenten op de bres gestaan voor het behoud harer 
eigen' zelfstandigheid. En daarom is ook ongetwijfeld waar, dat de ge
meenten het hare ertoe hebben bijgedragen, dat de aandacht weer meer 
dan tevoren op haar is gericht. 

En toch is dat niet de voornaamste oorzaak, dat haar de eervolle maar 
gevaarlijke plaats in de frontlijn wordt aangewezen. De gemeenten zijn 
zich te. zeer bewust van haar ieder voor zich bescheiden plaats in het 
staatsgeheel, dan dat zij zouden menen op het nationaal· en internationaal· 
politieke strijdtoneel een plaats in de voorste lijn te moeten innemen. Velè 
gemeentebestuurders zullen de gedachte, dat zij in de frontlinie van Europa 
staan, wel wat geforceerd en ongemakkelijk vinden en zich veiliger en 
betêr op hun plaats gevoelen wanneer zij hun belangstelling en energie 
kunnen richten op de eigen gemeentelijke aangelegenheden. Deze ge
dachte is dan ook zeer zeker niet ontsproten aan g~meentelijke hoogmoed. 
Er is wel gemeentelijke hoogmoed - wie zal het ontkennen - maar die 
uit zich meer in plaatselijk chauvinisme en in het verheffen van eigen 
gemeente boven andere gemeenten, dan in een zich willen laten gelden 
in de "grote" politiek, behalve dat het een of andere raadslid zich bij de 
algemene beschouwingen wel eens gaat vermeien in de lands- of wereld· 
politiek. 
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De gedachte, dat de gemeente Europa IfiOet redden, is geen gedachte 
die in de gemeente zelf is geboren. Neen, _ zij dringt zich op aan hen, die 
te maken hebben en zich bezig houden met het grote geheel, met de pro- . 
. blemen van het moderne staatsbestuur in het algemeen en met het poli,. 
tieke herstel en de verdediging van Europa. Aan hen, die zien gaan ge,
beuren; dat in de moderne samenleving de mens ondergaat in de massa, 
de burger wordt verslonden door de bureaucratie, he~ leven wordt gedood 
door een eenzijdig streven naar technische volmaaktheid en het Westen 
wegens gebrek aan innerlijk verweer ten prooi valt aan de dictatuur van 
het staatsabsolutisme. Aan hen, die zoeken naar middelen om den burger 
weer te betrekken bij de publieke zaak en daarvoor weer zijn belangstelling 
en verantwoordelijkheidsgevoel te wekken, om het leven weer ruimte te 
geven tegenover het dodelijke perfectionnisme van de techniek en het ge
specialiseerde vakmanschap, en om het Westen, de Westerse democratie en 
politiek weerbaar te maken tegenover de dreigende gevaren van het mate
rialistische nihilisme uit het Oosten. 

Men is geleidelijk weer gaan Inzien, waarop het met den modernen 
staat dreigt uit te lopen, en is daarvan geschrokken. Men heeft ingezien, 
dat men bij het scheppen van perfecte constructies gevaar liep den mens 
uit het oog te verliezen. Men heeft ontdekt, dat men bezig was een staat 
en een maatschappij op te bouwen, waarin de mens zou zijn ondergegaan. 
En nu wil men terug naar den mens, ook politiek. Vandaar de algemene_ 
roep om decentralisatie, om kleinere bestuurseenheden, waarin de bestuurs-

. beslissingen weer inderdaad worden genomen en de bestuursverantwoor-
I delijkheid weer werkelijk wordt gedragen door de bestuursorganen en niet 

door een bureau en waarin de bestuurden dicht bij de bestuurders staan . 
. En dan ontdekt men ineens weer de betekenis van de gemeente, van die 

kleine publieke gemeenschap, waar Overheid en burger nog van aange
zicht tot aangezicht met elkander in aanraking komen, waar de Overheid 
nog Overheid en geen apparaat is en waar de burger nog mens en geen 
persoonskaart is en waar de democratie nog levend en geen formule is. 

, En dan komt, niet door eigen aandrang maar te hulp geroepen door hen, 
die worstelen met de problemen van den modernen staat, de gemeente in 
de frontlinie. Juist dit feit geeft grond aan het vertrouwen, dat het er met 
de toekomst van de gemeentelijke zelfstandigheid nog niet zo slecht voor
staat. 

Er zijn verschillende vormen van decentralisatie van het staatsbestuur. I 

Er is territoriale en er is functionele decentralisatie. Men kan nieuwe 
organen scheppen dan wel bestaande organen inschakelen. Maar onder 
al die vormen is de gemeente het meest levende en het tneest aait het doel 
der decentralisatie beantwoordende lagere orgaan, waar in zo breed moge-

t . lijken zin een groot gedeelte van het openbaar bestuur dicht bij en onder 
het oog van de bestuurden kan worden uitgeoefend. 

Dat ligt ongetwijfeld in sterke mate hieraan, dat de gemeente is een 
klein, overzienbaar territoriaal verband, dat dicht bij de burgers' staat en 
tegelijk heeft een zeer breed, een belangrijk gedeelte van de gehele over
heidswerkzaamheid omvattend, arbeidsterrein. Alleen alom die reden zou 
de gemeente, als zij nog niet bestond, zeker uitgevonden moeten worden. 
Maar toch is daarmede de hechte positie en de grote plaats, welke de ge
meente in het Nederlandse staatsleven inneemt, niet verklaard. 
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Het wezenlijke in de positie der gemeente is juist, dat zij niet uitge
vonden, niet gemaakt en niet in leven geroepen behoeft te worden, maar 
dat zij er is, dat zij er evengoed is als de staat zelf en historisch zelfs 
eerder. Het essentiële is, dat zij in het volksleven zelf geworteld is en daar
uit is opgegroeid, en dat zij in het hart der burgerij primair staat. Zoals 
KUYPER het indertijd - voor onzen tijd wellicht wat te sterk - ichreef: 
"Voor ons besef is niemand Nederlander dan doordat hij Zeeuw, Fries, 
Hollander, enz. is, en ook dat weer alleen doordien hij zich voelt inwoner 
van Middelburg of Leeuwarden of Amsterdam, of in wat plaats zijn ge
slacht ook is gevestigd en zijn werkkring gevallen is." 

Essentieel voor de betekenis der gemeente, ook in den modernen staat, 
is het historische moment. Het is met name in de gemeente, dat elkander 
ontmoeten de historische lijn en de moderne behoefte aan decentralisatie. 
In de gemeente wordt een gedecentraliseerd staatsbestuur een levende 
werkelijkheid en geen dode constructie. 

Prof. A. A. H. STRUYCKEN drukte het indertijd in zijn geschrift over 
de gemeenten en haar gebied zo uit: "In de decentralisatiegedachte ligt 
een dubbel moment, een staatsrechtelijk en een historisch." "Niet genoeg' 
is het, dat de wetgever steeds de groote waarde der decentralisatie als 
stelsel voor oogen houdt, nood~akelijk is ook, dat hij de historische resul
taten daarvan in het volksleven eerbiedige." 

De kracht der gemeente als lagere bestuurseenheid ligt in haar locale 
begrenzing, in de wijdheid van haar arbeidsveld maar vooral ook in haar 
historische fundament. Daardoor verkeert zij, wanneer het gaat om de 
decentralisatie van het staatsbestuur in een positie, waarin zij door geen 
functioneel gedecentraliseerde organen kan worden vervangen. 

Juist omdat de kracht der gemeente vooral ligt in het feit, dat zij dicht 
bij de bevolking staat en haar onschatbare betekenis voor het staatsleven 
afhangt van de belangstelling welke via haar de burgerij in de publieke 
zaak heeft, is het van de grootste betekenis, dat deze belangstelling wordt , 
levend gehouden en dat daarmede in de ge~eentelijke bestuursorganisatie 
en bestuursuitoefening wordt rekening gehouden. In dat opzicht kleven 
aan een brede toepassing van het middel van' intercommunale samenwer
king bezwaren, welke niet mogen worden onderschat. 

Terecht is de bevoegdhei<i der centrale Overheid om wijziging te bren
gen in de grenzen van gemeenten of tot samenvoeging van gemeenten over 
te gaan voorbehouden aan den wetgever en gebonden áan een nogal zware 
procedure. Niet omdat de gemeente een heilig huisje is of om een andere 
mystieke reden, maar omdat zij in haar structuur en haar territoir een 
product is van een lange en geleidelijke staatkundige, economische, socio
logische en culturele ontwikkeling en omdat daarin en in het feit, dat zij 
een in de bevolking levende bestuurseenheid is, haar voornaamste kracht 
schuilt, kan een willekeurig ingrijpen in haar territoir haar krachteloos 
maken. . 

Maar een en ander betekent tevens, dat de gemeentegrenzen niet on
veranderlijk en onaantastbaar zijn. Waar leven is vinden groei en ont· 
wikkeling plaats doch ook afsterving. Ook een levende bestuurseenheid, 
zoals de gemeente is en moet zijn is aan een doorgaand proces van ont· 
wikkelfng onderwol'pen. Een bepaalde gemeente kan ook als bestuurs
eenheid, levend in het hart der burgers en berekend voor haar functie 
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.ten dienste harer ingezetenen en van het geheel, afsterven. Het ontwikke
lingsproces, dat heeft geresulteerd in een bepaald afgebakend gebied voor 

, elk der Nederlandse gemeenten, is na 1815 niet geëindigd. Integendeel, in 
de laatste anderhalve eeuw hebben zich zeer sterke locale structuurvel
anderingen' voltrokken, met name ten gevolge van de economische ont
wikkeling. Deze voortgaande ontwikkeling zal. op een gegeven ogenblik 
moeten uitlopen op wijziging van grenzen of samenvoeging van ge
meenten. 

Juist omdat de staatkundige kracht en betekenis der gemeente als lager 
publiekrechtelijk orgaan vooral ligt in de omstandigheid, dat zij een 
samenlevingseenheid in breden zin is, zal de staatsrechtelijke territoir
begrenzing op den duur de sociologische structuurwijziging moeten volgen. 
Juist ten behoeve van de handhaving van een gezonde en zelfstandige 
gemeente, als het lagere publieke lichaam bij uitnemendheid, en in den 
strijd tegen centralisatie en bureaucratie, zal men daarvoor oog moeten 
hebben. Zonder twijfel dient met betrekking tot de wijziging van gemeente
grenzen voorzichtigheid te worden betracht, doch andererzijds moet haar 
wenselijkheid worden erkend als uitvloeisel van een normale ontwikkeling. 

In zijn bijdrage over: Gemeentelijke indeling en samenwerking van 
gemeenten, in het Gedenkboek Gemeentewet 1851·-1951, stelt ·Dr J. W. 
NOTEBOOM terecht tegenover de gedachte van een min of meer mecha
nische gebiedswijziging van gemeenten op rationalistische basis; die van 
eerbied voor de bestaande volksgemeenschappen. 

Wij zullen ons, naar mijn mening, echter ook wel eens hebben te hoeden 
voor het gevaar, dat wij het historisch gewordene gaan verstarren. Want 
wanneer wij dit laatste doen, worden wij in wezen onhistorisch. 

Dr NOTEBOOM stelt het m. i. te cru, en daardoor eenzijdig, als hij zegt, 
dat, wanneer het om samenvoegen of opheffen van gemeenten gaat, aange
toond moet worden dat een algemeen belang vernietiging van een bepaalde 
gemeente vraagt. Het woord "vernietiging" stelt de zaak niet zuiver. 
Aangetoond moet m. i. worden dat in plaats van een -oude niet meer 
levenskrachtige een nieuwe levende en universele locale bestuurseenheid 
is ontstaan, welker erkenning in het algemeen noodzakelijk is. ' 

I , Samenvoeging van gemeenten zal zeker niet koud-juridisch of koud
technisch mogen worden bezien als waren zij administratieve districten, 
maar zij mag ook niet op bepaalde gevoelsoverwegingen afstuiten. Zij 
kan in verband met de locale ontplooiing en structuurverandering en voor 
het behoud van de structuur van onze staatsinrichting en een evenwichtige 
ontwikkeling daarvan gewenst en nodig zijn. 

Wij raken hier intussen reeds aan een ander vraagstuk, dat in den 
laatsten tijd opnieuw stof voor discussie heeft gegeven, n.l. dat van het 
staatsrechtelijk karakter der gemeente. In hun ijver, de zelfstandigheid 
der gemeente (of van de provincie) te verdedigen en hoog te houden, gaan 
sommigen zover, dat zij haar in den staat een zelfstandige positie los 
van de landsoverheid menen te moeten toekennen, in dien zin dat de ge
meentelijke en provinciale besturen zijn uitgerust met een eigen oorspron
kelijk overheidsgezag, dat niet van de centrale Overheid afgeleid of afhan
kelijk is. Nederland als eenheidsstaat wordt afgewezen terwijl daartegen
over wordt geponeerd de· gedachte van den "federalen" staat. Ik denk 
in dit verband aan twee artikelen van P. WYBENGA in het weekblad De 
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Nederlandse Gemeente van 20 Januari en 10 Maart 1950. Een overeen
komstig standpunt wordt ook ingenomen door een minderheid van de in 
1949 door. Gedeputeerde Staten van Friesland ingestelde Provinciale Ad
viescommissie voor het decentralisatievraagstuk (rapport van Mei 1951). 

Deze opvatting is, voor wat Nederland aangaat, constitutioneel en prin
cipieel onaanvaardbaar. Staatsrechtelijk is Nederland een ,eenheidsstaat, 
waarin in tegenstelling met den federalen staat de algehele overheidsbe
voegdheid ligt in handen van het centraal gezag. Staatsrechtelijk - en het 
gaat hier om iets staatsrechtelijks - zijn de bevoegdheden der lagere 
lichamen als provinciën en gemeenten . ontleend aan, toevertrouwd door 
het centrale gezag, ook wanneer deze bevoegdheden een grote mate van 
zelfstandigheid inhouden en met sterke waarborgen zijn omgeven, ook 
wanneer zij aansluiten aan reeds vóór het bestaan van den eenheidsstaat 
in handen dier lagere lichamen liggende bevoegdheden. Staatsrechtelijk 
zijn provincie en gemeente een schepping van den grondwetgever, den 
hoogsten centraten wetgever. Een beroep op het woord "overgelaten", 
waarvan de Grondwet ,met betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente door den raad spreekt, faalt. Deze term 
wijst juist op een bevoegdheid van den grondwetgever om te "laten" en 
duidt voorts alleen op aansluiting aan een tevoren bestaanden toestand. 
Overigens blijkt uit het betoog van WYBENGA, dat hij in wezen den een
heidsstaat aanvaardt. Ook hij maakt de gemeente ondergeschikt aan de 
wet, zijnde een regeling van de centrale Overheid. In den gedachtengang 
van den federalen staat zou een wijziging in de bevoegdheidsverdeling 
tussen Rijk en gemeente en in de gemeentelijke gebiedsindeling alleen bij 
tractaat kunnen tot stand komen. 

Ook principieel is de opvatting van \iVYBENGA onhoudbaar. Oorspron
kelijk overheidsgezag is onlosmakelijk verbonden met een eigen "zwaard
macht", een zwaardmacht, die niet alleen moet worden gehanteerd ter 
handhaving van eigen regelingen naar binnen maar ook tegen aanranding 
van eigen oorspronkelijke bevoegdheden van buitenaf. Dit betekent dat de 
"souvereine" gemeente rechtens geweld zou mogen en moeten gebruiken 
tegen inbreuken op de eigen bevoegdheden of zelfstandigheid, ook wan
neer deze inbreuken geschieden door de centrale Overheid. Dat WYBENGA 
deze consequentie van zijn standpunt aanvaardt, blijkt niet. Zij zou, indien 
zij ingang vond, voor den Nederlandsen staat ook zeer bedenkelijk zijn. 

Overigens geloof ik, dat de gewraakte redenering berust op een mis
verstand ten aanzien van de staatsrechtelijke betekenis van "eenheids
staat". Gebruik van de woorden "decentralisatie" en "autonomie", welke 
begrippen juist uitgaan van een eenheidsstaat, alsmede de. concrete uit
werking door den schrijver van zijn uitgangsstelling, wijzen daarop. 

Waarop het bij het pleiten voor de zelfstandigheid der gemeente aan
komt, is niet, dat men de staatsrechtelijke structuur van den gedecentrali
seerden Nederlandsen eenheidsstaat aantast, maar dat men aan de staat
kundige eisen vasthoudt, welke binnen dien staat ten aanzien van de zelf
standige bevoegdheden der gemeente gelden en welke niet toestaan, dat de 
staatsoverheid deze naar believen regelt. Met het steeds weer wijzen op de 
gebondenheid van het centrale gezag aan deze historische en principiële 
eisen, die voor een juiste Nederlandse staatsinrichting en een goed staats
beleid gelden, dient men de zaak der gemeentelijke en gewestelijke zelf-
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sfandigheid beter dan door te pleiten voor gemeentelijke· en geweStelijke 
i,staatjes~' in een fecj.eralen Nederlandsen staat. 

Van "souvereiniteit" der gemeente spreekt ook Mr P. J. OUD in zijn 
bijdrage over De Gemeentewet en de gemeentelijke zelfstandigheid in het 
eerder genoemde Gedenkboek, en wel in den zin van "souvereiniteit in 
eigen kring". Bij dezen vloeit dit echter niet voort uit een poneren YaJ1 

originaire bevoegdheden der gemeente doch uit een misverstaan van het 
begrip "souvereiniteit in eigen kring". Formeel is de zelfstaqdigheid der 
gemeente a~ankelijk van het centrale gezag i. c. den grondwetgever. Deze 
is te dien opzichte evenwel niet vrij doch op grond van historie en volks
karakter gehouden, de regeling en het bestuur van de gemeentelijke "huis
houding" aan de gemeente "over te laten". Alleen als het daaraan ten 
grondslag liggend vertrouwen in het lagere gezag beschaamd wordt, moet 
het hoger gezag ingrijpen. In zoverre kunnen wij de redenering van Mr 

. OUD aanvaarden. Hij misverstaat evenwel de gemeentelijke zelfstandig
. heid wanneer hij haar "souvereiniteit in eigen kring" noemt; of liever, hij 
misverstaat het begrip "souvereiniteit in eigen kring" door de gemeente
lijke zelfstandigheid op één lijn te stellen met die van het gezin, waaraan 
de regeling en het bestuur van de huishouding ook zou zijn "overgelaten" 
en waar alleen bij schending van het gestelde vertrouwen door het hoger 
gezag, i. c. de Overheid, zou moeten worden ingegrepen. De positie van 
het gezin, waar inderdaad sprake is van souvereiniteit in eigen kring, is 
ten opzichte van den staat naar onze opvatting een principieel andere dan 
die van de gemeente. ' 

Is in het voorafgaande geschetst, hoe de gemeente in de voorste gelede-
. ren staat in den strijd voor een gezonden staatsopbouw en het dem?
cratische bestel in Europa en tegen den centralistischen en bureaucra
tischen staat, ook op een geheel ander terrein staat de gemeente in de 
frontlinie, op een front dat tenminste even belangrijk is als het eerstge
noemde, zo niet nog belangrijker, en' waaraan veelal niet die aandacht 
wordt geschonken, die het wel verdient, die het met name in antirevolu
tionairen kring verdient. 

Ik heb hier het oog op een der belangrijkste principieel-politieke grond
vraagstukken, nl. dat betreffende den aard en den omvang van de over
heidstaak, welk vraagstuk direct verband houdt met de staats- en maat
schappijopvatting, die men aanhangt. Het gaat daarbij niet meer, zoals 
hierboven, om de staatsinrichting maar om de staatstaak. Het is het vlak, 
waarin zich afspeelt de strijd om de grenzen der overheidstaak, voor of 
tegen den totalitairen .en den socialistischen staat, om de handhaving of 
uitwissing van de grenzen tussen staat en maatschappij. Of om het con
creet te zeggen, het is het terrein, waarop zich met name de principiëte 
tegenstelling openbaart tussen de antirevolutionairen ·en de socialisten en 
anderen, die de overheidstaak niet principieel begrensd zien. 

In onzen tijd is meer dan ooit de vraag aan de orde, in welke mate de 
hulp van de Overheid moet worden ingeroepen en in hoeverre de leiding 
van het samenleven der mensen in handen van die Overheid moet worden 
gelegd. In dit tijdschrift heb ik eerder over het vraagstuk van de princi

. piële begrenzing der overheidstaak geschreven. Ik behoef dat thans niet 
te doen. Het gaat mij er op dit ogenblik ook niet om of men het door mij 
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gehanteerde criterium aanvaardt. Want wij zijn het er over eens, dat de . 
taak. der Overheid ten aanzien van het leiden en regelen der menselijke 
samenleving principieel een beperkte is, wij keren ons tegen het streven, 
dat de grenzen tussen staat en maatschappij wil uitwissen en dat de Over
heid ziet als het gemeenschapsorgaan" dat de natuurlijke leiding en zorg 
heeft in het maatschappelijke en culturele leven ter bevordering van het 
algemeen welzijn. 

Het is in den principieel-politieken strijd over deze dingen, dat in de 
praktische politiek de gemeenten een grote rol spelen en de gemeentebe
stuurders een zeer grote verantwoordelijkheid dragen. 

Het is immers zo, dat in de praktijk op menig punt het uitdijen der 
overheidstaak, het maken van nieuwe aangelegenheden tot een zaak van 
publieke zorg aanvangt in de gemeenten en zich daarna geleidelijk naar 
boven voortzet. Overheidsbemoeiing met de volkshuisvesting en de volks
gezondheid, het stichten van openbare nutsbedrijven, het van overheids
wege bevorderen en stimuleren van het culturele leven, de maatschappe
lijke zorg enz. enz., dit alles begint in de gemeenten. Op zichzelf is deze 
gang van zaken ook normaal en juist. De noodzakelijkheid van en de be
hoefte aan overheidsregeling of -hulp openbaart zich op een gegeven 
ogenblik incidenteel. Het zijn dan de desbetreffende locale besturen, die 
met deze problemen .in aanraking komen, lang voordat zij algemene en 
landelijke problemen zijn geworden. De gemeentebesturen worden ten 
aanzien van allerlei vragen het eerst gesteld voor de vraag of er noodzaak 
of aanleiding is voor overheidsbemoeiing. Deze omstandigheid legt op de 
gemeentebesturen een grote verantwoordelijkheid. Zij doet dit naar twee 
zijden. In de eerste plaats eist zij van hen, dat zij voortdurend een open 
oog hebben voor de steeds veranderende omstandigheden, dat zij met hun 
tijd mee gaan en dat zij steeds tijdig "inspringen" waar dit uit hoofde 
van de overheidstaak nodig is. Dit betekent dus, dat vooral van de ge
meentelijke Overheden wordt gevraagd, dat zij in den waren zin des 
woords vooruitstrevend zijn, d.w.z. dat zij geen verstek laten gaat indien 
op een· bepaald ogenblik de omstandigheden met betrekking tot een be
paalde zaak overheidsoptreden gebieden en dat zij, in dezen zin, zoals Mr 
IN 'T VELD zegt, "bruisen van initiatief". In het algemeen kan gezegd 
worden, dat de Nederlandse gemeenten bewezen hebben - de ene allicht 
wat meer en beter dan de andere - wat dit betreft voor de positieve 
zijde van haar taak berekend te zijn. Wat de gemeenten in den loop der 
jaren hebben bewerkstelligd en tot stand gebracht op het gebied van ge
zondheidszorg, volkshuisvesting, gas-, water- en electriciteitsvoorziening, 
maatschappelijke en culturele zorg, bevordering van industrievestiging 
enz., wijst er wel op, dat zij in doorsnee niet bang zijn geweest nieuwe 
taken aan te vatten. Zoals echter de gemeentelijke Overheid veelal als 
eerste tot uitbreiding van de publieke zorg moet overgaan, staat zij ook als 
eerste voor ae praealabele vraag, of er van overheidswege iets gedaan moet 
worden. Met name de beantwoording van deze vraag stelt haar voor een 
grote verantwoordelijkheid. Zij, die de overheidstaak niet als een beperkte 
zien en die de Overheid een algemene taak ter behartiging van het alge
meen welzijn der gemeenschap toekennen, zullen het met deze principiële 
verantwoordelijkheid niet moeilijk hebben. Zij zullen uitsluitend laten 
gelden criteria van doelmatigheid en van financiële en technische moge-
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Iijkheid. Zij echter, die de overheid staak principieel als een beperkte zien, 
zullen de zwaarte van deze verantwoordelijkheid der gemeentebesturen 
moeten gevoelen. In de gemeente valt vaak de beslissing over de vraag, 
of iets tot een aangelegenheid van overheidszorg moet worden gemaakt 
of niet. Is eenmaal de gemeentelijke bemoeiing met een bepaalde zaak 
aanvaard, dan is er op zichzelf geen principiële reden, ontleend aan den 
aard van de overheid staak, meer aanwezig, dat deze aangelegenheid ook 
niet tot een voorwerp van rijks- of provinciale zorg kan worden gemaakt. 

Maar nu is het merkwaardige dit, dat in het algemeen, ook onder ons, 
de gemeentelijke bemoeiing lang zo spoedig niet en ook niet in die mate 
als overheidsbemoeiing wordt gezien, als dit bijv. met een rijkszorg het 
geval is. Met de principiële begrenzing van de bevoegdheidssfeer der ge
meentelijke Overheid neemt men het veelal niet zo nauw als wanneer het 
om de taak der rijksoverheid gaat. Een actieve cultuurpolitiek bijv. wordt 
in de gemeentelijke sfeer eerder aanvaard dan als rijkswetgeving. 
. Dit verschijnsel houdt uiteraard verband met het feit, dat de gemeente

lijke Overheid in den regel lang niet zo uitgesproken als Overheid - in
gesteld om der zonde wil, draagster van het zwaard en van Godswege 
belast met een beperkte taak - wordt gezien als men dit ten aanzien van 
de landsoverheid doet. Zij wordt, sterker dan dit met andere overheids-

, organen het geval is, in het besef· der burgerij gevoeld als een algemeen 
plaatselijk bestuur ter behartiging van de locale belangen in ruimén zin. 
Op zichzelf is dit natuurlijk wel verklaarbaar. De plaatselijke bestuurs
organen komen in hun samenstelling rechtstreeks uit de bevolking op en 
blijven dicht daarbij staan. Hun leden ziet men dagelijks als mensen van 
gelijk vlees en bloed in,zijn midden zonder dat zij in hun gewone doen 
enige overheidssignatuur dragen. 

Maar toch is, juist ten aanzien van de zaak waarom het hier. gaat, n.1 
het inachtnemen van de beperktheid en de begrenzing der overheidstaak, 
de opvatting, dat het bestuur der gemeente een andere overheid is met een 
andere taak dan de Overheid onjuist en gevaarlijk. 

Onjuist, omdat de gemeente een - zij het autonoom en zelfstandig -
onderdeel is van den staat, en het bestuur dier gemeente voor haar terri
toir en. voor haar deel de bevoegdheden uitoefent, die der Overheid zijn. 
Er is in den staat maar één Overheid, die haar functie vervult met eell 
complex van organen. In dit complex is het gemeentebestuur één schakel. 
Zij oefent - alweer voor haar territoir en voor haar deel en in een zekere 
mate van zelfstandigheid - dezelfde overheid staak uit als het centrale 
gezag. Principieel is er geen verschil tussen de taak der gemeentelijke 
Overheid en die der landsoverheid. Ook de grenzen van beider taak zijn 
principieel precies dezelfde. 

De neiging, de gemeentelijke Overheid minder als Overheid te zien 
en de gemeentelijke werkzaamheid minder als overheidswerkzaamheid, 
niet onderworpen aan de principiële grens, die men aan de overheids
taak stelt, is echter, behalve onjuist, ook gevaarlijk. Want daardoor ligt, 
in den strijd tegen den totalitairen en den socialistischen staat, in de ge
meente de zwakke plek, welke als vanzelf de aanvallen van hen, die der 
Overheid een principieel onbegrensde taak ter bevordering van het alge-
meen welzijn toekennen, aantrekt. Terwijl juist de gemeente, waar ten 
aanzien van het ter hand nemen van nieuwe overheidstaken vaak het spit 
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wordt afgebeten, en de toon wordt aangegeven, in dèn strijd om d~ hand· 
having der principiële grenzen een bolwerk zou moeten zijn. 

Wanneer men een boekje als dat van Mr IN 'T VELD leest, dan beseft, 
men, dat de grote belangstelling van den socialist in dezen tijd niet alleen 
naar de gemeente uitgaat, omdat decentralisa:tie en groeiende burgerzin, 
voor het behoud van het democratisch stelsel nodig zijn maar ook omdat 
zich in de gemeente naar zijn oordeel het eerst kan en zal verwerkelijken ' 
de uitwissing der. grenzen tussen Overheid en maatschappij en de gedachte· 
van een socialistische samenleving onder de algemene zorg en coördi· 
nerende leiding van het bestuur der gemeenschap. 

Prof. Dr G. A. VAN POELJE zegt in zijn in 1946 voor <;ie Vereniging van 
NedeÏ'landse Gemeenten gehouden rede Gemeenten-schemering?, dat de 
nieuwe gemeente een cultuurgemeente zal zijn. "Het zal de taa~ van de 
gemeente zijn om plaatselijk de samenhang te verzekeren tussen alles wat 

. op dit gebied (t. w. dat van de cultuur) wordt gedaan, om leiding te geven, 
waar anderen tekort schieten, om de materiële voorwaarden te sc~ppen 
voor een sterk en veelzijdig cultureel leven." Ook in zijn bijdrage in het, 
Gedenkboek Gemeentewet legt deze hoogleraar er nog weer eens sterk 
den nadruk op, dat de toekomst der gemeente in deze richting ligt. 

In zijn in 1950 voor de Vereniging voor Gemeentebelangen uitgebracht: 
prae-advies over Enige actuele vraagstukken van gemeentepolitiek wijst 
Drs L. J. C. DE MAST, gemeentesecretaris van Tilburg, de tegenstelling 
Overheid-particulier initiatief. ten aanzien van de gemeente in feite af.' 
Het zal veelal een kwestie van doelmatigheid zijn, of een bepaalde taak 
door de gemeente dan wel door particuliere activiteit moet worden vervuld, , 
oordeelt hij. 

In gelijken zin schrijft ook Prof. Mr G. VAN DEN BERGH in het 
denkboek. Voor hem is kennelijk de gemeentelijke "huishouding" het·' 
totaal van publieke en particuliere activiteit binnen de gemeente ter he-, 
vordering van het algemeen welzijn. Bestuursórganisatorischwil hij de 
vermenging van Overheid en maatschappij tot stand brengen door de in
stelling van vele gemengde organen. 

Uitlatingen als deze, die met vele soortgelijke te vermeerderen zouden' 
zijn, duiden wel aan, dat juist in de gemeenten de vervaging of opheffing 
van de grenzen tussen de overheidstaak en de partiCuliere activiteit het 
sterkst wordt bepleit en nagestreefd, en dat zij daar, om de bovenaange
geven reden, ook de meeste kans heeft. In de gemeenten is de neiging het 
grootst een principiële grens voor de overheidstaak niet in acht te nemen. 

Instellingen als plaatselijke gemeenschappen, opbouwstichtingen, 
mengde organen, enz. zijn sterk in de mode en worden allerwegen krachtig 
bepleit. Op zichzelf zullen dergelijke figuren zeker niet zonder meer door 
. ons moeten worden afgewezen of haar betekenis ontkend. Wij moeten 
echter niet minder letten op den geest, welke veelal achter de verheerlijking' 
van deze instellingen, die grotendeels onder de stimulerende en finan
ciërende leiding van de Overheid werken, openbaar wordt. Wij moeten be
seffen, dat dit is de geest van het socialisme, dat zachtgevooisd en op 
kousevoeten, veelal met de beste bedoelingen en op een ogenschijnlijk aan
nemelijke wijze, de ten diepste miskende verhouding van staat en maat
schappij radicaal wil veranderen en streeft naar socialisering van de maat
schappij onder leiding van den ~staat. 

1 
I 
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Het is in de bovengenoemde aangelegenheden van het grootste belang, 
dat de verhoudingen duidelijk en zuiver blijven, ook organisatorisch. Veel
vuldige inschakeling van de burgerij bij de behartiging van de publieke 
zaak door de Overheid is in overeenstemming met den, democratischen 
aard van ons staatsbestel. Laat dan evenwel ook duidelijk in de methode 
van inschakeling (commissie van bijstand of advies) uitkomen, dat het om 
overheidswerkzaamheid gaat, waarbij leiding en verantwoordelijkheid bij 
de Overheid liggen. En, omgekeerd, kan, indien de omstandigheden daar
toe uit hoofde van de overheidstaak nopen, overheidssteun (subsidies, e. d.) 
voor particuliere activiteit geboden zijn. Maar laat hier organisatorisch 
en daadwerkelijk het karakter van particuliere werkzaamheid en verant
woordelijkheid zuiver tot uiting blijven komen en niet de Overheid open
lijk of bedekt zich met de particuliere organisatie gaan vermengen of 
daarvan mede de leiding nemen. -

De ideologie van het socialisme vindt haar gemakkelijkste prooi in de 
gemeente. Hier moet om te beginnen de scheiding tussen staat en maat
schappij worden doorbroken. 

Er is een zekere neiging om principieel-staatkundig het meest te letten 
op de doorwerking van verkeerde beginselen in de landspolitiek. Het is 
~hter zaak, wat dit betreft, meer dan tot dusver acht te geven op de ge
meente. Want hier zal dit op menig punt de politieke omzetting in 
socialistische richting voltrekken. Hier, in de gemeente, voltrekt zich het 
eerst de vlucht in den staat, de tragiek van het moderne leven. In be
ginsel wordt de principieel-politieke strijd tegen het socialisme en de ver
statelijking van het leven hier beslist. Is het pleit in de gemeente be
slecht en heeft het socialisme zich daarvan Il1eester gemaakt, dan volgt 
de rest vanzelf. 

Daarom staat ook hier, niet minder dan in den strijd voor democratie 
en decentralisatie, de gemeente in de frontlinie, waar de staat moet worden 
opgevangen. De,s te gevaarlijker is het, wanneer wij ons van het staan 
in de frontlinie, ook op dit strijdtoneel, niet bewust zijn of het belang van 
onze positie in dezen onderschatten. Van de grootste betekenis is het 
dan ook, dat onze gemeentebestuurders zich van hun zelfstandige ver
antwoordelijkheid met name in dezen principiëlen strijd om de inacht
neming van de beperktheid der overheidstaak doordrongen gevoelen. 

* 
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ONTVANGEN BOEKEN 

In de serie Geschriften van de Vereniging voor administratief recht> 
uitgave van H. D. Tjeenk Willink & Zn N.V. te Haarlem, verscheen als 
no XXIII het verslag van de algemene vergadering van dit jaar, die ge
wijd was aan de bespreking van de op blz. 188 van dezen jaargang aange
kondigde praeadviezen van Mrs Br Fortuin en Hagen over De voorwaar
delijke beschikking. Prijs f 1,50. 

* 

RECTIFICATIE 

In de recensie van het werkje van Dr GRUYS op blz. 354/5 is bij de 
revisie een regel uitgevallen. De desbetreffende passage moet ten rechte 
luiden: 

... een aantekening over het bij de Wederopbouwwet gevolgde systeem, 
waaruit eens te meer blijkt, dat ons nieuwere staatsrecht de ministeriële 
beschikking met algemene strekking hoe langer hoe meer :.>chuift in de 
plaats van den algemenen maatregel van bestuur (die een Koninklijk 
besluit is) - een ontwiidl:eling, waarvan de schrijver zegt, dat men ze 
kan) en ondergetekende, dat men ze moet betreuren, ook waar wellicht 
haar onvermijdelijkheid moet worden erkend -; 
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CONCURRENTIE ALS ECONOMISCH VERSCHIJNSEL 

DOOR 

PRoF. DR F. L. VAN MUISWINKEL 

In het no van December 1950 van A.R. StaatkHnde schreef PRoF. DR 
J. SEVERIJN een artikel over "Vrije Concurrentie in ethisch licht", waarin 
hij o. m. de mening verdedigde, dat de concurrentie een even noodzake
lijke functie is in de arbeidsgemeenschap van den in zonde gevallen mens, 
als het zwaard der Overheid in de politieke gemeenschap. Prof. S:EVERIJN 
stelde de vrije concurrentie in het licht der geestelijke en zedelijke vrij
heid en kwam daarbij tot de conclusie, dat de sanering en het gezond 
houden van de vrije concurrentie een vraagstuk is van zedelijke orde. 
Zedelijke vrijheid als de eigenlijke grondslag der economische vrijheid, · 
dient te worden gezocht en beschermd in gebondenheid aan Gods Woord. 
In zulk een zedelijke orde, aldus Prof. SEVERIJN, zal de vrije concurrentie 
een zegen zijn en de vloek der autonomie worden uitgebannen. 

Op verzoek van de redactie willen wij in dit artikel de concurrentie 
als economisch verschijnsel nader onder het oog zien. Daarbij zullen wij 
terloops ook op de ethische zijden van dit vraagstuk de aandacht moeten 
vestigen. Zulks vloeit voort uit de omstandigheid, dat wij evenals Prof. 
SEVERIJN van mening zijn, dat het vraagstuk van de economische mede
dinging tevens een vraagstuk is van zedelijke orde. Onze analyse van het 
bedoelde economische verschijnsel zal ons hier en daar echter tot minder 
verstrekkende principiële uitspraken brengen dan die, welke men in het 
artikel van Prof. SEVERIJN aantreft. Bedriegen wij ons niet, dan ligt hier
aan geen verschil in waardering van de aan Gods Woord ontleende be
ginselen ten grondslag, doch moet dit worden toegeschreven aan het feit, 
dat onze analyse tot het aanvaarden van een minder eenvoudige conceptie 
van het economisch gebeuren dringt dan die, welke men in het artikel 
van Prof. SEVERIJN aantreft. 

Onder concurrentie wordt in dit artikel verstaan de economische mede
dinging in de vrije ruilverkeersmaatschappij. Deze concurrentie is der
halve gebonden aan een bepaalde maatschappelijke orde, waarbij niet 
alleen een onbeperkt aantal doeleinden bevrediging zoeken en de aan te 
wenden middelen beperkt zijn, doch waarbij tevens de verantwoordelijk
heid en het risico voor de te nemen beslissingen in hoofdzaak liggen bij 
den individuden ondernemer. In deze situatie schuilt een schier onuit
puttelijke bron voor conflicten; conflicten van economischen, socialen en 
ethischen aard. De economische oorsprong van deze conflicten is gelegen 
in het feit, dat de in het productie- en consumptieproces aan te wenden 
A.S. XXI-12 24 
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middelen schaars zijn. Om deze schaarse middelen ontbrandt nu als van 
nature een strijd; een strijd uit zucht om zelfbehoud, uit zucht naar 
winst of ook terwille van den strijd zelf. Deze strijd, die de doelmatige 
besteding der schaarse middelen bevorderen kan, speelt zich af op de 
markt (opgevat in zijn strikt economische betekenis), waar kopers en 
verkopers elkaar ontmoeten. Wat voor den één inkoopmarkt is, is voor 
den ander verkoopmarkt ·waar de één terwille van zijn kostprijs den 
prijs tracht te drukken, is de ander er op uit zijn opbrengstprijs zo hoog 
mogelijk op te voeren. Onderlinge mededinging van verkopers oefent een 
prijsdrukkende werking uit, concurrentie van kopers doet den prijs om
hoog gaan. In dit vrije spel der krachten is iedereen er op uit zich een 
machtspositie te verwerven. Ongelijk verdeelde macht kan echter de 
grootste belaagster zijn van alle vrijheid en dus is er, voor zover deze 
macht wordt misbruikt door het individu of door een groep van individuen, 
een taak voor de Overheid als hoedster van het algemeen rechtsbelang. 
Deze machtspositie op de markt kan zich namelijk zowel uiten in een 
drastische en ongemotiveerde prijsverlaging, die de rechtmatige belangen 
van mede~ondernemers aantast, als in een aanwending van de bestaande 
vrijheid, waarbij het prijsniveau op onereuze wijze wordt opgeschroefd. 
Zowel het streven naar de economische machtspositie, als het elkaar te 
vuur en te zwaard beconcurreren zijn terug te voeren tot het feit van de 
schaarse middelen. Economische machtspositie en economische mede
dinging stoelen derhalve op denzelfden wortel. 

Onmiddellijk voegen wij hieraan toe, dat het schaars zijn der middelen 
eerst door den zondeval van den mens zijn benauwend accent heeft ver
kregen; de schaarste kreeg hiermede het karakter van pijnlijk gevoeld 
tekort. Genesis 3 : 17-19 spreekt op indrukwekkende wijze over het 
economisch aspect van Gods straf over den gevallen mens: "Zo zij het 
aardrijk om uwentwil vervloekt. - Met smart zult gij daarvan eten -
ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. In het zweet uws aan
schijns zult gij brood eten." 

De oorsprong van allen strijd ter vermindering van het welvaarts
tekort is derhalve de zondeval en de daarop gevolgde vloek. Het feit, dat 
God in Zijn genadig bestel de economische concurrentie, onder bepaalde 
omstandigheden, tevens dienstbaar maakte aan den economischen vooruit
gang, mag ons de ogen niet doen sluiten voor het zoëven genoemde 
aspect van de concurrentie en moge ons bij voorbaat waarschuwen voor 
een eenzijdige verheerlijking van dit verschijnsel 1). 

1 ) In ons artikel zien wij af van een nadere beschouwing over de vraag of er vóór 
den zondeval een economische problematiek heeft bestaan. Wij neigen tot de op
vatting, dat deze vraag niet zonder meer ontkennend kan worden beantwoord. Gods 
opdracht (Genesis 2 : 15) aan den mens om den hof van Eden "te bouwen en te 
bewaren" kan o.i. niet anders worden verstaan, dan als het opdragen van een be
paalde productieve taak. Deze taak moest worden vervuld in een scheppingsorde, 
waarbij moet worden aangenomen een afwisseling van dag en nacht, van groei efl 

oogst, van verschil in productieve kracht tussen man en vrouw en tussen ouden en 
jongen, van leiding en ondergeséhiktheid bij het bouwen en bewaren, van plànnen 
maken en plannen uitvoeren, van onderhouden van het bereikte en van verder ont
wikkelen van het verkregene. In deze scheppingsorde, die op het volmaken van Gods 
schepping was ingesteld (zie Genesis 2 : 3), schijnt aan het begrip vermeerdering 
van welvaart een plaats te mogen worden ingeruimd. Vermeerdering van welvaart en 
verminderen van het welvaartstekort (de huidige economische problematiek) liggen, 
in bepaalde opzichten, in hetzelfde vlak. 

Vóór den zondeval moet de verhouding van den mens tot de stoffelijke welvaart 
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Methoden en inhoud· van de concurrentie variëren met de economische 
orde, waarin deze mededinging zich afspeelt. De concurrentie is dan ook 
andersoottig dan de "struggle for life" en de "survival of the fittest", 
zoals wij deze bij den strijd om het bestaan in de natuur tegenkomen. 
Bij de concurrentie in de vrije ruilverkeersmaatschappij gelden regels; 
concurrentie veronderstelt een samenlevingsverband van de deelne)llende 
partijen. Men bestrijdt elkaar niet met alle mogelijke middelen; het recht, 
de moraal, bestaande economische gebruiken, markttechniek, arbitrage, 
enz. beperken en regelen de concurrentie. Concurrentie is ordelijke strijd, 
ter verkrijging van een zo groot mogelijk deel der schaarse middelen. 

De selectie, die als voordeel van dezen strijd aan den dag kan treden, 
stimuleert den economischen vooruitgang. Deze selectie kan aan den dag 
treden, doch zal zich niet onder alle omstandigheden manifesteren. Boven
dien is de concurrentie niet het enig denkbare middel om den econo
mischen vooruitgang te bewerkstelligen. V ergelijldng van geleverde pres
taties door een centrale leiding gevende instantie kan eveneens richtlijnen 
verschaffen voor het opvoeren van de doelmatigheid in het economi.sch 
proces. 

In de vrije ruilverkeersmaatschappij zal de concurrentie, behalve een 
stimulans voor den economischen vooruitgang, tevens een tegenwerkende 
kracht zijn voor het ongelimiteerde winststreven der ondernemers. Gelijke 
diensten en goederen worden aanvankelijk tegen verschillende prijzen 
aangeboden; uiteenlopende prijzen, die een gevolg zijn van verschillende 
kostprijzen, al naar gelang van de doelmatigheid, waarmede de productie
factoren in de individuele bedrijfshuishoudingen zijn georganiseerd. Men 
oefent aldus op elkaar een wederzijdsen druk, die tot verhoging van de 
krachtsinspanning en tot een verbetering en nivellering van de resultaten 
dier krachtsinspanning leidt. 

Deze regulerende werking van de concurrentie zou echter slechts dan 
in vollen omvang kunnen optreden, wanneer het prijsmechanisme in de 
vrije ruilverkeersmaatschappij ongehinderd kon functionneren. Deze on
gehinderde fundionnering is echter een fictie. Overheid en samenwer
kende bedrijfsgenoten (kartelafspraken) zien zich genoodzaakt het prijs
niveau door rechts- en machtsmaatregelen te beïnvloeden. Daarnaast poogt 
de monopolist den prijs van zijn artikelen met meer of minder succes ten 
eigen bate te beïnvloeden. Collectieve actie van 'werknemers heeft een 
soortgelijk effect en tast door het vaststellen der lonen op bepaalde moei
lijk veranderbare niveaux, het vrije marktmechanisme eveneens aan. 

Het aantal bindende regels bij de economische mededinging is dan ook 
voortdurend toegenomen, terwijl het terrein werd beperkt. De concur
rentiestrijd werd dientengevolge steeds vaker onderbroken, is minder 

weliswaar een andere zijn geweest dan thans het geval is. De vermeerdering der wel
vaart (het volmaken van Gods schepping) zou de verheerlijking van den Schepper 
tot doel hebben gehad en niet zijn gestimuleerd door 's mensen onvrede met betrek
king tot de toestand zijner behoeftenbevrediging. In deze veronderstelling past tevens 
een menselijk handelen, waarbij de doelmatigheid van dit handelen niet werd ver
stoord door het nemen van onjuiste beslissingen. Verspilling zou bij het "bouwen en 
bewaren" niet zijn opgetreden. 

Zowel het motief voor het economisch handelen als de doelmatigheid van dit han
delen, moeten vóór ·en ná den zondeval van elkaar hebben verschild. Dat deze ver
schillen den zin van het economische (d.i. doelmatig produceren) wezenlijk zouden 
hebben veranderd, menen wij voorshands te moeten betwijfelen. 
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spectaculair geworden en leverde allengs minder verrassende resultaten 
dan in het verleden het geval was. 

De vraag wordt en moet worden gesteld of deze ontwikkeling dient 
te worden betreurd. 

Bij de beantwoording van deze vraag willen wij ons uitgangspunt 
nemen in de activiteit van den individuelen ondernemer, die op eigen 
verantwoordelijkheid en, voor eigen risico aan de economische mede
dinging deelneemt. Wij stellen daarbij voorop, dat de verantwoordelijk
heid voor den omvang der productie en de wijze van voortbrenging in 
eerster instantie tot de competentie van den individuelen ondernemer be
horen. De ondernemer toch ontving in den vorm van het rentmeester
schap beschikkingsmacht over productiefactoren en ontving bovendic;n 
leiderskwaliteite~ om deze productiefactoren op doelmatige wijze te com
bineren. Door deze goddelijke roepingsmacht werd de ondernemer in het 
economisch leven een geheel aparte en begenadigde figuur, wiens com
petentie op bijzondere wijze verankerd ligt in de scheppingsordinantie : 
"Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde, en onder
werpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het ge
vogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt" 
(Genesis 1 : 28). God belastte den mens met het onderwerpen, d. i. met 
het tot ontwikkeling brengen van de aarde en van de daarin door Hem 
verborgen krachten."s Mensen economische levenstaak "het onderwerpen 
van de aarde", moet worden aanv,aard in gehoorzaamheid aan Gods ge
boden en wij kunnen deze taak niet anders zien dan als het werkzaam 
zijn op den grondslag ener persoonlijke verantwoordelijkheid, die zich 
met name binnen de grenzen van de individuele bedrijfshuishouding 
"souverein" zal moeten kunnen ontplooien. Voor zover het maatschap
pelijk leven zich binnen het complex van bedrijfshuishoudingen afspeelt, 
aanvaarden wij dus een eigen competentie van de leiders dier huishou
dingen, die zij verplicht zijn jegens aanvallen, van' welke zijde ook, te 
verdedigen. Zo lang en voor zover de beslissingen van den hedendaagsen 
ondernemer, die uit deze competentie voortvloeien, niet indruisen, tegen 
het algemeen rechtsbelang, dient de "souvereiniteit" van dit deel van 
het maatschappelijk leven o. i. als onaanvechtbaar uitgangspunt te worden 
aanvaard. ' 

Men hoede zich intussen voor uitspraken, als zou deze souvereiniteit 
van ,het maatschappelijk leven thans even duidelijk zijn af te bakenen 
als die van bijv. kerk, staat en gezin. De scheiding tussen maatschappij 
(opgevat in den zin van het complex van bedrijfshuishoudingen) en staat 
komt onder de huidige omstandigheden veel minder geprononceerd te 
voorschijn, dan die tussen den staat en de zoëven gen~mde kringen. 
Deze minder scherpe afbakening is, als wij het goed zien, een gevolg van 
het feit, dat de beslissingen van de leiders der bedrijfshuishoudingen in 
de huidige economische orde het algemeen rechtsbelang op een aantal 
saillante punten rechtstreeks raken. Met name hebben wij hier het oog 
op de bepaling van de loonshoogte en op de prijsvorming der voortge
brachte goederen en diensten. Op het terrein van lonen en prijzen hebben 
"maatschappij" en Overheid ieder haar specifieke taak en zal het van 
de concrete situatie afhangen, welke taak zal moeten domineren. Daarom 
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is het echter van te meer belang om de hier liggende normatieye grenzen 
scherp in het oog te houden. Het zwaartepunt van de "souvereiniteit" 
van het economisch-maatschappelijk leven leggen wij op het complex van 
beslissingen binnen de grenzen der individuele bedrijfshuishoudingen, d. i. 
oP al die maatregelen van den ondernemer, die de efficiency van zijn 
bedrijf raken. Anders gezegd: op al die maatregelen, welke genomen 
worden bij zijn streven naar het bereiken van de meest gunstige pro
portionaliteit der aan te wenden productièfactoren. 

Bezien wij nu in dit licht de ondernemersactiviteit met betrekking tot 
het verschijnsel van de economische mededinging. Deze mededinging is 
niet beperkt tot het op de markt brengen van producten uit bestaande 
arbeidsprocessen, doch omvat tevens, als uitvloeisel van één van de meest 
typische ondernemerskwaliteiten, het op de markt brengen van nieuwe 
producten met behulp van nieuwe of gemoderniseerde arbeidsprocessen. 
Bij laatstbedoelde producten nu worden aan den ondernemer de hoogste 
eisen gesteld, zowel aan zijn verantwoordelijkheid als aan zijn bekwaanl
heid om toekomstige marktverhoudingen te beoordelen. Hier kan zich 
de economische mededinging op de meest vruchtbare wijze manifesteren. 
Hierbij openbaart zich iets van het "bouwen" van Gods schepping. Zowel 
bij het brengen van oude als bij het lanceren van nieuwe producten en 
methoden dient de ondernemer zich een beeld te vormen van den omvang 
van zijn productie en zal hij bovendien voortdurend op zijn qui vive moe
ten zijn met betrekking tot het voorkomen van verspilling van de door 
God geschonken middelen. De aldus op de markt opererende ondernemer 
maakt bij dit alles gebruik van het prijsmechanisme ter bereiking van 
eigen privatè doeleinden. De wijze waarop hij opereert en waarop hij van 
een verkregen machtspositie gebruik maakt, kan hem de grenzen van 
eigen competentiekring doen overschrijden en hem voor de zwaardmacht 
vàn de Overheid plaatsen. 

Ter illustratie van één en ander moge aandacht worden geschonken 
aan enige belangrijke facetten en oorzaken, die het gedrag van den indi
viduelen ondernemer op de markt bepalen, en wel: 

(J. De concurrentiekracht van den ondernemer berust op de vestigings-
plaats van zijn bedrijf. , 

b. Zijn concurrentiekracht is een gevolg van de doelmatigheid der in
terne organisatie zijner onderneming en van de kwaliteit van zijn artikelen. 

c. Zijn optreden op de markt is een uitvloeisel van de door hem ge
volgde calculatiemethode. 

d. Zijn activiteit als koper en/of als verkoper wordt beheerst' door 
ondernemersafspraken. 

Alvorens de licht- en de schaduwzijden van elk der genoemde vier 
. punten nader te bezien, mogen hier nog enige opmerkingen van algemenen 
aard worden gemaakt. 

De competentie van den, ondernemer binnen de grenzen van eigen 
onderneming erkennend, moet allereerst enig voorbehoud worden gemaakt 
met betrekking tot den aard der voortgebrachte artikelen. Als voorbeeld 

. moge hier dienen de productie van alcoholhoudende dranken. Hierbij is 
het zonder meer duidelijk, dat de Overheid als draagster van het alge
meen rechtsbelang moet ingrijpen in het prijs"!echanisme, omdat men 
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bij de huidige productietechniek en grondstöfprijzen deze dranken tegen ' t 
een zo lagen kostprijs kan vervaardigen, dat de verkoopprijs zonder I 
overheidsingrijpen op een peil zou belanden, die het drankmisbruik op 
onr1.l$f:barende wijze zou stimuleren. Hoge accijnzen op het gedistilleerd 
zijn daarom een volksbelang; de daaruit voortvloeiende beperking van 
de prijzenconcurrentie dient te worden toegejuicht . 
. Beperkingen met betrekking tot de concurrentievrijheid van den onder

nemer vindt men eveneens in de bepalingen van de Warenwet. De des
betreffende voorschriften leggen den ondernemer aan banden, omdat 
kwaliteitseisen van vèrstrekkenden invloed zijn op prijspolitiek en interne 
organisatie van de onderneming. Ook tegen dit ingrijpen in. de compe
tentie van den ondernemer kan geen protest worden ingebracht . 

. Als laatste opmerking van algemenen aard moge, het feit worden ge
memoreerd, dat~het prijsmechanisme voor goederen en diensten .pleegt te 
variëren met de aantallen kopers en verkopers, die als marktpartijen op
treden: In het marktverkeer ontmoet men een hele reeks mededingings
situaties, met als uitersten de volledige mededinging en het monopolie. 

Volledige mededinging is een toestand van de markt - V(.Ul een ge
standaardiseerd product (tarwe bijv.) - waarbij het aantal aanbieders 
en het aantal vragers zo groot is, dat. hun individuële invloed op het tot 
stand. komen van den prijs kan worden verwaarloosd. Men treft deze 
sit,uatie aan op de goederenbeurzen. Vaneen bewuste beïnvloeding van 
de prijzen .kan hier noch van de zijde van de kopers noch van de zijde 
van de verkopers sprake zijn. 

Van monopolie spreekt men, wanneer hetzij het aanbod, hetzij de vraag 
in één hand ligt. De concurrentie blijft in deze gevallen beperkt tot de 
tegenpartij van den monopolist en heeft een voor die tegenpartij nadelige 
werking.' . 

Tussen deze uitersten vindt men het brede terrein van de zogenaamde 
monopolistische concurrentie, waarbij door een aantal producenten arti
kelen ter· markt worden gebracht, die weliswaar enigszins. van elkaar 
verschillen, doch. waarbij het ene artikel door het 'andere kan worden 
vervangen (gesubstitueerd). Daar deze producten slechts weinig van elkaar . 
verschillen, Zal iedere individuele producent door prijsverlaging een aan
tál afnemers van zijn concurrenten tot zich kunnen trekken (voorbeeld:· 
diverSe merken sigaretten) . 
. ' Alhoewel de competentie van den ondernemer in elk van de geschetste . 
. situaties in wezen dezelfde is, zal de kans op het ontmoeten van de 
zwaardmacht van de Overheid toenemen, naarmate de toestand van het 
.monopolie meer wordt benaderd. 

De in het voorafgaande gemaakte onderscheiding tussen de verschil
lende mededingings-vormen is mede van betekenis voor de op de blz. 389 . 
opgesomde punten a, b, c en d. 

Ad a.' Binnen het kader van dit artikel kunnen wij kort zijn in onze 
beschouwing over den invloed van de vestigingsPlaats van de onderne
ming. De keuze van de vestigingsplaats, een typisch t,titvloeisel van de 

: co~petentie van den ondernemer, is in sterke mate afhankelijk van . na
. tuurlijke en. sociale factoren. De ligging ten opzichte van vindplaatsen 
van grondstoffen en afzetmarkten van het eindproduct oefent via de 
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transportkosten eetisterken invloed uit op de mededinging met \lrahche..: 
genoten. Ook voor de betekenis van de arbeidslonen in den kostprijs is 
deze keuze van belang. Toetsing aan het algemeen rechtsbelang open
baart zich o. rn. bij de aanwijzing van industrieterreinen door de Over
heid, in het verbod van vestiging in bepaalde gedeelten van diverse ge': 
meenten, in het afkondigen van bepalingen inzake de winning van 
industriewater én de' lozing van afvalwater. De beperkingen uit dezen 
hoofde aan de ondernemers opgelegd leveren in het algemeen geen rederi 
tot critiek. . 

Ad b. Doelmatige interne organisatie van de onderneming en het 
voortbrengen van kwaliteitsartikelen vormen de meest aantrekkelijke Oor
zaken voor het ontketenen ener gezonde concurrentie. Deze concurrentie 
kan zich manifesteren als prijsconcurrentie, als kwaliteitsconcurrentie en 
als mededinging op het terrein van het dienstbetoon (de service). De 
reële voorsprong van één of meer ondernemers, die in dit geval aan de 
mededinging ten grondslag ligt, prikkelt de branchegenoten tot gelijke 
verhoogde krachtsinspanning en vormt aldus een volkomen aanvaardbare 
bijdrage tot de verhoging vàn het algemene welvaartspeil. . 

In dit 'verband zij met nadruk de aandacht gevestigd op de krachts
verhoudingen tussen het grootbedrijf en. het kleinbedrijf. Beide bedriJfs
vormen kennen, al naar gelang van den aard van het productieproces, 
bepaalde bedrijfse,conomische voordelen in den onderlingen concurrentie
strijd. Van de voordelen van het grootbedrijf noemen wij hier de voor
sprong met betrekking tot den inkoop en het transport van grote kwanti
teiten grondstof of handelsartikelen, de mogelijkhed~n tot een intensieverè 
arbeidsverdeling. Het kleinbedrijf (veelal een middenstandsonderneming) 
benutting van het vaste kapitaal en de resultaten van de ver doorgevoerde 
heeft op de genoemde punten veelal een achterstand, doch kent weer voor
delen op andere onderdelen van 'het bedrijfsbeheer, als: betere kennis van 
de locale markt, het directe contact tussen ondernemer en klanten, de 
nauwere samenwerking tus,sen patroon en arbeider. Bovendien het .on
schatbare voordeel van de medewerking van gezinsleden (vrouwen kin-

. deren), die vooral in den detailhandel het 'opvangen van bedrijfsdrukte 
op spitsuren zQnder extra kostenaanwending mogelijk maakt. Tenslotte 
bestaat voor het kleinbedrijf de mogelijkheid zich met· behulp van eigen 
commerciële organisaties (inkoopcombinaties bijv.) tegen het grootbedrijf 
te verweren. 

Het wil ons voorkomen, dat in dezen strijd tussen groot- én klein
bedrijf in het algemeen geen taak is weggelegd voor de Overheid, althans 
niet in dezen zin, dat deze aan het grootbedrijf bepaalde lasten. zou moeten 
opleggen, waarvan het kleinbedrijf zou zijn vrijgesteld. Een zodanig in
grijpen achten wij ongezond, omdat het tot het ontstaan van kunstmatige 

. ,verhoudingen aanleiding geeft, die het algemene welvaartspeil slechts na
delig kunnen beïnvloeden. De concurrentiestrijd tussen groot- en klein
bedrijf die op normale bedrijfseconomische factoren berust moet worden 
toegejuicht, omdat aldus een selectie en taakverdeling tot stand komt, 
waarmede de sàmenleving ten volle is gediend. Naar onze vaste overtui
ging behoeft van dezen strijd geen verdringing van het middenstands,. 
bedrijf te worden geducht. Integendeel I De ervaring leerde, dat juist door 
dezen strijd een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsbeheer ,in het 
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kleinbedrijf tot stand kwam, die de economische positie van het midden
standsbedrijf in velerlei opzicht onaantastbaar maakte. Om dezelfde rede
nen achten wij maatregelen van overheidswege tegen de consumenten
coöperaties 'onaanvaardbaar. Zouden deze coöperaties inderdaad goed
koper werken dan het zelfstandige bedrijf, dan ware d~rmede slechts 
aangetoond,. dat dit zelfstandige bedrijf niet mee kan. Het kan nooit de 
taak van de Overheid zijn,' achterlijke bedrijfsvormen permanent in het 
leven te houden. Ook hier leerde de ervaring intussen, dat aan een zo
danig overheidsingrijpen geen behoefte bestaat. 

Ad c. Bij de behandeling van de punten a. en b. maakten wij kennis 
met bepaalde duidelijk sprekende feiten, die de economische mededinging 
in een helder licht plaatsten. Bij het pûnt, dat wij thans aan een nadere 
beschouwing willen onderwerpen, en wel de door den ondernemer ge
volgde calculatiemethode, ontmoeten wij evenwel een aantal facetten van 
deze mededinging, die den ondernemer via zijn prijspolitiek in contact 
brengen met het algemeen rechtsbelang. De vraag komt natuurlijk op 
of de kostprijs, die als basis voor den aanbiedingsprijs ter markt werd 
aangenomen, op aanvaardbare wijze werd berekend. Tevens gaat zich 
hierbij het probleem voordoen of de door den ondernemer nodig geoor
deelde winstmarge met dat algemene rechtsbelang in overeenstemming 
is. Hier moeten competentie van den ondernemer en competentie van de 
Overheid aan elkaár worden getoetst. Illustratief zijn in dit opzicht enige 
zinsneden uit de Memorie van Toelichting op de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 en wel: "De vrijheid van vestiging, welke tot nu toe in 
detailhandel, ambacht en kleine nijverheid, in welke branches het midden
standsbedrijf nog altijd de overhand heeft, geldt, heeft juist hier veelal 
andere dan gunstige gevolgen gehad. Zoo is geenszins nieuw de klacht, 
dat het aantal dergenen, die met weinig of geen vak- of koopmansbekwaam
heid als zelfstandig ondernemer een zaak beginnen, alle perken te buiten 
gaat. Mogen al enkelingen slagen, groot is het aantal dergenen, die bij 
gebrek aan kennis en ervaring teleurgesteld uitkomen en zoodoende het 
weinige kapitaal, dat zij als inzet in den strijd om een zelfstandig bestaan 
konden bijbrengen, inboeten. Van mededinging, die een heilzame, selec
tcerende werking uitoefent, tot een rationeeIer bedrijfsbeheer leidt of de 
kosten van voortbrenging op een lager peil brengt, is hier geen sprake. 
Veeleer wordt aldus een ongezonde concurrentie in de hand gewerkt, 
kapitaal vernietigd en door vermindering van de omzetten per onder
neming daling der kosten belemmerd, wellicht zelfs prij sverhooging te
weeggebracht. " 

Onoordeelkundig bedrijfsbeheer werkt niet alleen destructief voor den 
betrokkene zelf, doch tast onder bepaalde omstandigheden ook het bestaan 
van den bona fide branchegenoot aan. Het algemeen rechtsbelang vraagt 
hier om correctie ván de in het bedrijfsleven ingeslopen misstanden, wan- . 
neer deze misstanden een zodanigen omvang hebben genomen, dat gehele 
branches in het ongerede dreigen te raken. De Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 is een uitnemend voorbeeld van bedoeld corrigerend optreden van 
de Overheid, omdat deze wet niet tornt aan de competentie van den 
bona fidé zakenman, terwijl zij de gesignaleerde misstanden via een ver
heffing van het 'vakpeil bestrijdt. 

De ongezonde prijsconcurrentie, waarvan in de jaren dertig in het 
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kleinbedrijf sprake was, moest voor een niet gering deel worden toege
schreven aan het grote aantal lichtvaardig opgerichte ondernemingen, 
die van de oprichting af niet een te geringen omzet te kampen hadden. 
Deze ondernemingen leden aan onderbezetting van het apparaat en zagen 
geen kans, de vaste kosten van dit apparaat te dekken. In een vergeefse 
poging, althans een deel van deze vaste kosten goed te maken, baseerde 
men de verkoopprijzen op de variabele kosten met een, minimale opslag ter 
dekking van een deel der vaste kosten. Bij, de toenmaals bestaande be
zetting van het distributie- en ambachtsapparaat kon tegen deze afbraak
methoden geen verweer worden geboden en werden grote groepen des
kundige ondernemers eveneens met den ondergang bedreigd. Het alge
meen rechtsbelang vordert bij deze situatie een ingrijpen in de vrije mede
dinging, indien de bedrijfsgenoten onmachtig zijn om zelf een sanering 
te bewerkstelligen. 

Deze regel geldt uiteraard niet alleen voor het kleinbedrijf, doch even
zeer voor het grootbedrijf op het terrein van handel, nijverheid en ver
keer. Voorbeelden van wettelijke maatregelen op laatstbedoeld terrein ver
schaffen de Ondernemersovereenkomstenwet 1935, de Bedriifsvergun
ningenwet 1938 en het uit de bezettingsjaren daterende Kartelbesluit. 
Wij volstaan hier met de vermelding van deze wetten' en komen in het 
vervolg van ons artikel nog op enkele punten uit het complex van deze 
maatregelen terug. 

Ad d. De ondernemersafspraken met betrekking tot de economische 
mededinging beogen' in het algemeen een beperking van de onderlinge 
concurrentie. Deze beperkingen raken via het prijsmechanisme e~eneens 
het algemeen rechtsbelang en dus zal ook hier de competentie van den 
ondernemer niet zonder reserves kunnen worden aanvaard. Terwijl prijs
bederf door ongezonde concurrentie de rechtmatige belangen van de onder
nemers raakt, kunnen ondernemersafspraken de prijzen' op een te hoog 
niveau bevriezen, ten gevolge waarvan de consumenten de dupe worden. 
Zowel in het ene als in het andere geval is er een corrigerende taak voor 
de Overheid. 

In tegenstelling met bijv. de Verenigde Staten van Amerika staat de 
Nederlandse wetgever terecht op het standpunt, dat de Overheid de be
voegdheid heeft de samenwerking van ondernemingen te steunen, waar 
deze gunstig werkt. Een te grote vrijheid kan namelijk schadelijk zijn 
voor de welvaart van het land. (Men denke in dit verband aan de sitUatie, 
waarin de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 verbetering bracht.) De mede
dinging regelende afspraken tussen ondernemers kunnen onder omstan
digheden kapitaalsverspilling tegengaan en een rationele productie be
vorderen. Zij kunnen aldus het rechtstreeks belang van den consument 
dienen. Men bedenke intussen, dat zich in het Nederlandse bedrijfsleven 
gedurende en na den tweeden' wereldoorlog, zowel uit eigen initiatief als 
daartoe gedwongen door beslissingen van, de Overheid, een ontwikkeling 
heeft voltrokken, waarbij de prijsvorming voor een aanzienlijk deel op 
onvolledige mededinging is gebaseerd. Hier en daar bestaan of bestonden 
ondernemersafspraken, die de toetreding van newcomers te zeer beperkten 
en in enkele gevallen zelfs tot volkomen boycot leidden. Daarnaast ont
wikkelde zich een streven, de maximum prijzen en winstmarges uit het 
verleden in minimumprijzen en -marges om te zetten, één en ander be-
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schermd door zware boetebepalingen voor de ontduikers· van deze onder· 
nemersafspraken. Tenslotte moet hier in het bijzonder gewezen worden 
op het gevaar, dat men onderbezettingsvérliezen permanent in den kost
prijs opneemt. Tegen deze misbruiken van economische macht dient 
door de Overheid te kunnen worden opgetreden. Uitgangspunt bij de 
beoordeling van deze ondernemersafspraken moet echter blijven het goed 
recht van de ondernemers, deze overeenkomsten te sluiten. Grote wijsheid 
wordt van de Overheid gevraagd bij het eventueel optreden tegen deze 
afspraken. Ter illustratie memoreren wij de opzetregeling en de zoge
naamde voorinschrijving bij aanbestedingen. Het is hier niet de plaats 
om in een gedetailleerde beoordeling van deze kwesties te treden. Wel 
menen wij er de aandacht op te moeten vestigen, dat men niet al te snel 
moet zijn met een veroordeling van deze aannemers-afspraken. De gehele 
aanbestedingstechniek is namelijk gericht op de. bescherming V311 d~ 
opdrachtgever, die zijn machtspositie als enige vrager volledig kan' uit
spelen door een geheime inschrijving te vorderen. De opdrachtgever be
hoeft eigen waardering van' het project niet uit te spreken, terwijl de 
schriftelijke en' geheime inschrijving een marktoriêntering voor de aan
nemers onmogelijk maakt. Dat de aannemers zich tegen de gevolgen van. 
deze aanbestedingstechniek door onderlinge afspraken verweren, is o. i. 
dan ook principieel verdedigbaar. Over de details v~ deze afspraken 
kan men uiteraard van mening verschillen, doch het recht van de aan
nemers moet bij de beoordeling in principe worden aanvaard. 

Zoals wij in het voorafgaande reeds één en andermaal opmerkten, is 
de afbakening van de grenzen tussen· ondernemerscompetentie en over
heidsbevoegdheid met betrekking tot de economische mededinging niet 
eenvoudig. In elke concrete situatie is er o. i. echter wel een verant~ 
woorde uitspraak te doen. Eén en ander wordt bevestigd door de ervaring 
in Nederland verkregen met de bindend en onverbindendverklaring van 
ondernemersoverèenkomsten. Ons zijn althans geen gevallen bekend, 
waarin het rechtsbesef niet werd bevredigd. 

Enigszins anders ligt' de zaak op het terrein van het rechtstreeks in
grijpen door de Overheid in het prijsmechanisme, zoals wij dat na 1940 
in Nederland kennen. Hier wordt de economische mededinging niet door 
het bedrijfsleven, doch terecht voor de Overheid ~n b~den gelegd, om
dat de bijzondere tijdsomstandigheden zulks eisen. De voor:liefde, die het 
georganiseerde bedrijfsleven na den jongsten wereldoorlog toont, de prijs
beheersingsmaatregelen op eigen wijze te continueren, moge als een 
bewijs worden aangemerkt, dat vele overheidsmaatregelen op het gebied 
der prijzen uitermate lucratief voor de ondernemers zijn geweest. Tal 
van ondérnetners zijn dientengevolge prijsregelende maatregelen, die een 
winstmarge garanderen, ook voor de minder efficiënte onderneming als 
begerenswaardig gaan zien. Het valt niet te ontkennen, dat er op dit 
punt, zowel door de Overheid als door het bedrijfsleven fouten zijn en 
worden gemaakt. Speciaal in ~et jongste verleden zijn er gevallen aan te 
wijzen, waarbij de maximumprijsregeling van de Overheid geen ruimte 
liet voor de bona fide concurrentie om beneden de vastgestelde prijzen 
te gaan, terwijl.er voorts minimum-prijsregelingen door het bedrijfsleven 
werden getroffen, die zonder enigen twijfel op een te hoog niveau lagen. 
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Hier wreekt zich het feit, dat het economisch leven een zo grote ge-
!l varieerdheid vertoont, dat elke bindend voorgeschreven prijszetting 

onbillijkheden met zich brengt. Zowel bij de maximum-prijsregeling als 
t bij de minimum-prijsregeling worden alle ondernemingen in een bepaalde 
e branche over één kam geschoren en worden reële concurrentiemogelijk-
I heden uitgeschakeld; soms ten nadele van den consument, soms ten nadele 
1 van het bedrijfsleven. 

1 
I 

In het voorafgaande zijn wij er van uitgegaan, dat economische mede
dinging van binnen de grenzen van eigen bedrijfshuishouding competente 
ondernemer~ slechts dan een selecterende werking uitoefent, wanneer het 
vrije prijsmechanisme ongehinderd functionneert. Wij wezen daarbij op 
een benauwend aspect van alle concurrentie en wel op het bestaan van 
een welvaartstekort. 

Dit aspect der economische mededinging moet ons van meet af aan 
voorzichtig doen zijn, zowel met betrekking tot de beoordeling van de 
gevolgen der concurrentie als met betrekking tot de competentie van de 
deelnemers aan den concurrentiestrijd. Het feit, dat de economische mede
dinging dienstbaar kan zijn aan het bevorderen van de welvaart en daar
lllede tevens aan het bouwen en bewaren van Gods schepping, mag ons 
de ogen niet doen sluiten voor de grote gevaren, die aan deze concur-' 
rentie zijn verbonden. De selecterende werking; die van de concurrentie 
kan uitgaan, is overigens nog geen basis voor haar ethische waardering. 

In principe de competentie - of wil men, de souvereiniteit - der 
ondernemers erkennend, zowel binnen de grenzen van eigen onderneming 
als binnen het kader van 'gnderlinge afspraken, meenden wij er tevens op 
te moeten wijzen, dat deze competentiè tegenwoordig minder scherp is 
af te Jlakenen dan die in sommige andere levenskringen. Belangrijke 
uitingen van de ondernemersactiviteit als het mede vaststellen van lonen 
en prijzen raken namelijk altijd het algemeen rechtsbelang en zijn mits
dien van nature onderworpen aan het toetsingsrecht van de Overheid. 
Als gevolg van het toenemend dynamische karakter van onze economische 
samenleving en van de verstoringen, die in het bijzonder gedurende de 
laatste tientallen jaren óptraaen, is het ingrijpen van de Overheid in het 
maatschappelijk levert terecht veelvuldiger geworden. Daarbij zij in het 
bijzonder de aandacht gevestigd op de noOdzaak van het bewaren van 
het monetaire evenwicht en op de daarmee verband houdende betalings
balansvraagstukken ; een taak, die in eerster instantie aan de Overheid 
moet worden toevertrouwd. Voeg hieraan nog toe de' typische goederen
. schaarste van de jaren na 1940 en de door de Overheid in het algemeen 
rechtsbelang gevoerde loonpolitiek en het zal duidelijk zijn, dat aan de 
activiteit van de individuele onqernemers aanzienlijke beperkingen moes
ten worden opgelegd; beperkingen, die het -principe van de souvereiniteit 
van het maatschappelijk leven weliswaar niet aantastten, maar die de 
werking van dit beginsel in aanzienlijke mate aan banden legde .. Mede 
daardoor werd de selecterende werking van de economische mededinging 
de laatste jaren op vele punten tot een fictie. Men kan zulks met ons 
betreuren en daarom scherper dan ooit protest aantekenen tegen onge
motiveerde competentie-beperkingen der ondernemers, doch men erkennf! 
het feit, dat het volledig vrije prijsmechanisme niet meer bestaat. De 
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Overheid beperke zich bij futa~ ingrijpen echter tot die gevallen, waarin 
een duidelijke krenking v~ het algemeen rechtsbelang aanwezig is of 
. dreigt enrealisere zich voortdurend, dat zij het economisch leven niet 
volledig beheersen kan en krachtens haar roeping ook niet behoeft. te 
beheersen. 

* 

KUNST EN OVERHEID 

DOOR 

]. W.OOMS, 
Leftet'''undige 

Nooit kan in het mensenhart het heimwee versterven naar het eenmaal 
verloren paradijs. Deze hunkering is in wezen oorzaak van alle kunst, 
zowel die van de primitieve volken, die in hun angst voor het ~wade, 
afweer zochten in voortbrengselen van schoonheid, als van den modernen 
kunstenaar, die in God-verlatenheid zijn machteloos heimwee opstandig 
,en revolutionnair tot uitdrukking brengt in de verbeelding van den chaos. 

J3asisvan alle kunst kan niet· anders zijn dan de harmonie, de schoon
heid, de samenklank aller dingen. De christen weet echter, dat deze vol
maaktheid hier nooit meer te bereiken is, wan.t bij den ingang van den 
hof van Eden staat de engel met het vlammend zwaard. En toch - "in 
een wèreld· van gebrokenheid getuilit de kunst van een eeuwige har
monie"1). 

De kunst geeft uitzicht op het mooie, het harmonische; daardoor zal 
zij den hunker naar het verloren gebied der volmaaktheid sterker doen 
toenemen. 

Maar méér ook niet: zo kunst al uitzicht geeft op het volmaakte, zij 
zal de verlossing uit den staat der onvolmaaktheid nooit kunnen brengen. 
Daarom is het ook duidelijk, dat kunst nooit tot een soort religie mag 
worden verheven. Niet door de kunst, maar uitsluitend door Christus zal 
.door ons het nieuwe Paradijs mogen worden betreden. Deallerschoonste 
uitingen van kunst zijn gemerktekend door de zonde. Het grootste kunst
werk, ooit door mensenhand gewrocht, zal op zijn hoogst slechts een 
zéér flauwe afschaduwing geven van de volmaaktheid, die Gods schep
pingsdaad te voorschijn riep. 
. Als wij door kunst ontroerd worden, dóet zij ons iets. Zij brengt onze 
innerlijke gesteldheid op een ander plan in dézen zin, dat wij opnieuw 
beseffen, dat wij niet genoeg hebben aan ons brood' en aan ons· werk. 
'Iets in ons hart vraagt naar het mooie en edele. Dit. betekent tegelijker
tijd een erkenning, namelijk: dat wijzelf met de wereld rondom ons ge
schonden zijn. 

Wij christe!len hebben er misschien nog te weinig over nagedacht, dat 

I 

;1) J. C. van Dijk in "Kunst en Kunstgenot". Stemmen des tijds, jaargang 1923. 
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n God zelf twee kunstenaars 'met name heeft geroepen tot Zijn vuheer-
If lijking en tevens om Zijn volk op te wekken tot een heilige hunkering 
:t naar Gods harmonie S). BEZÁLEËL en .AH6LIAB waren beeldende kun~ 
e naars en zij kregen: van God de opdracht tot het vervaardigen van de Ark 

der Getuigenis, opdat mede uit de fraaiheid van dit werk iets zou afstra
len van den Groten Kunstenaar, die in den hemel woont. 

"' :, 
1 

* * * 
Dat de. kunst van grote waarde kan zijn voor het vol\<sleven, zal ieder

een, die ook maar enigszins op de hoogte is met kunstgeschiedenis, on
middellijk toestemmen. Tevens zal het duidelijk zijn, dat weinig uitingen 
van den menselijken geest zó individueel zijn als die ván de kunst. Daar- " 
om is het hachelijk, kunst en Overheid in één adem te noemen, omdat 
het gevaar van samen-koppeling van deze beide begrippen bestaat. Het 
nationaal-socialisme heeft dit inderdaad gedaan, - de resultaten zijn er 
dan ook naar geweest. Dat kon trouwens niet anders. In landen, waar 
dictatuur is met een totalitaire practijk, zodat geen sprake meer kan zijn 
van uitingsvrijheid, lijdt de kunst aan bloedarmoede zodra de kunstenaar 
berust in die dictatuuc. In een politie-staat kan het individu zich niet 
ontplooien; een alleenheerser kan niet buiten het laffe wapen der censuur. 
Het gevolg is, dat vrije uitingen van het schoonheidsverlangen onmogelijk 
zijn. 

Kunst en Överheid is dus niet een soort twee-eenheid, waardoor het 
ene zonder het andere niet zou kunnen bestaan. Toch bestaat er tussen 
deze twee een bepaalde verhouding, die in onzen tijd steeds inniger ge
worden is. Die verhouding is misschien het best te typeren door het ge~ 
bruik van een woord, dat pas in onze twintigste eeuw burgerrecht heeft 
gekregen: "kunstsubsidie. 

Kunstsubsidie moge een betrekkelijk nieuw woord zijn, het begrip: 
steun van de Overheid aan de kunst, is toch al heel oud. Reeds in de zes
tiende eeuw werden door rederijkerskamers 3) in het openbaar zogenaam
de landjuwelen opgevoerd; niet zelden gaf dan een stedelijke Overheid 
een subsidie, hetzij in natura (bier voor de dorstige spelers, of het in 
de openlucht doen opstellen van een toneelverhoging) hetzij in geld. Ook 
op andere wijze was er vanwege de Overheid wel ondersteuning en stimu
lering op het gebied van de kunst. De hofschilders waren evenals de 
narren weliswaar in regelrechten dienst van een monarch, maar vaak 
kregen zij hun loon uit de schatkist van het land. " 

In ons hedendaags democratisch staatsbestel komt de vraag, hoe de 
verhouding van de Overheid en de kunst moet zijn, herhaaldelijk naar 
voren. Als het waar is, dat de kunst het uitgebeelde geweten van een 
volk of van een groep van volken is - dit n10gen wij op grond van· de 
historie aannemen en ook mede omdat de kunstenaar als individu toch 
altijd gewild of ongewild de stem van zijn gemeenschap is - dankar1, 
het de Overheid niet onverschillig laten, of de kunst bloeit dan wel on
machtig is. In sommige gevallen zal een spiegelbeeld van een volk duide
lijker de stand van zaken openbaren dan het volk zelf. 

!I) Exodus 31 : 1-11; Exodus 3S : 30 e.v. 
3) G. D. ]. Sc hot e I, Geschiedenis der Rederijkers in Nederland. Rotterdam 1871. 
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De Overheid - dit vloeit uit het voorgaande voort - heeft dus een 
taak ten opzichte van de kunstbeoefening. Die taak zal des te duidelijker 

ftevoeld worden als die Overheid als een christelijke Overheid wenst te 
regeren. Maar dan zal ze bij haar handelingen op dit terrein moeten uit..; 
gaan van het standpunt, dat kunstuitingen het bewijs zijn van een hunker 
naar een verlóren volmaaktheid door gevallen schepselen Gods. Indien door 
een Overheid dit heimwee naar een verloren paradijs genegeerd wordt, 
begrijpt zij haar roeping niet. 

Dit wil allerminst zeggen, dat te allen tijde een materiële stimulans 
tot kunstbeoefening gegeven zal moeten worden. Want materiële, inzon
·derheid geldelijke steun, is in het algemeen niet in het belang van de 
kunst 'zelf. Bovendien moeten wij ons hoeden voor. overschatting van in
telligentie en kunst. Schrijvende over het regeren, waarschuwde KUYPER 
daar reeds tegen in een driestar 4). 

Een Overheid, die optreedt als een Maecenas, bevindt zich op gevaarlijk 
terrein. Weldoeners hebben vaak den drang, degenen die men welgedaan 
heeft, in een zekere richting te stuwen. Zodra dit het geval is, komt de 
kunst in het gedrang, ondanks het feit, dat de kunstenaar met een mooier 

. pak rondloopt en beter te eten heeft sedert de steun der Overheid zijn 
deel werd. Daarom zal de verhouding tussen Overheid en kunst aller

. eerst een zedelijk organische moeten zijn, zoals ons program vàn begin
selen dit ook voorstaat ten opzichte van het financiële beleid der Over
heid tegenover den· burger. 

De Overheid, zich bewust van het belang der kunst in de volksgemeen
schap, zal die kunst dus ook materiëlen ~teun kunnen verlenen, voor 
~over dit noodzakelijk is, en voor zover die kunst bijdraagt tot het ver
vullen van de roePing, die de mens heeft. 

Maar niet zodra gaat men over tot verlenen van subsidiën, of de prac
tische moeilijkheden komen. De Overheid zal allereerst moeten uitmaken, 
wat kunst is. Maar dat kan zij niet. De heer Mr H. VAN RIEL heeft niet 
lang geleden op een discussie-avond van het Haagse Cultureel Centrum, 
waarbij ook de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen aanwezig was, wel gezegd, dat een objectieve waardebepaling zeer 
wel mogelijk was, doch zó eenvoudig is het niet. Kunstbeoordeling heeft 
uiteraard altijd een sterk subjectieven inslag en de normen van de kunst 
zijn niet altijd gemakkelijk op te sporen. Als in de 17e eeuw van over
heidswege subsidie zou zijn verstrekt aan den toen levenden groc;>tsten 
schilder in Holland, zou REMBRANDT zeker niet in aanmerking zijn ge
komen,· maar de toen zeer gevierde BARTHOLOMEÜS VAN DER HELST met 
zijn "Schuttersmaaltijd" ongetwijfeld wèl. 

De christelijke Overheid heeft echter één beheersende maatstaf: De 
subsidiëring zal achterwege moeten blijven indien de kunstuitingen de 
tendentie vertonen van een God-onterende manifestatie. Indien door de 
kunstbeoefenaars morele en zedelijke normen worden aangetast, heeft de 

4) 22 Mei 1878. De overheid heeft een heersende en niet een bedienende macht ont
vangen, schrijft K u y per. Als de overheid niet heerst en niet haar autoriteit laat 
gelden, - een middellijke autoriteit, afgeleid van de. onmiddellijke autoriteit Gods -
zal er verslapping van het plichtsbesef optreden, dan loopt de volksontwikkeling uit 
haar zedelijk spoor. Het gevolg daarvan is, dat de fijnere geesten kunst en intelligentie 
gaan overschatten, terwijl zinlijke naturen zich aan genotzucht gaan overgeven. 
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Overheid zich van aanmoediging, in welken vorm ook, te onthouden. En 
daarom is dan ook het geval, dat zich niet lang geleden voordeed toen 
de staatssecretaris, van 0., K. en W. weigerde een reisbeurs, als~ts. 
prijs voor litteratuur, toe te kennen aan S. VAN 'T REVE, hoewel diens 
werk door een jury van letterkundigen daartoe was aangewezen, ,op zich
zelf verheugend. Immers, hoewel de staatssecretaris geen afwijzend oor
deel heeft uitgesproken over de litteraire kwaliteiten, hij heeft als norm 
laten gelden het al of niet toelaatbare met het oog op de zedelijke volks-
gezondheid. ( 

De vraag is nu, of de Overheid hiertoe het recht had. De Veréniging 
van letterkunaigen heeft met een kleine meerderheid van stemmen. dez~ 
vraag ontkennend beantwoord. Wij zeggen echter: Ja. Ja - ortili't- de" 
Overheid de roeping heeft, te waken voor de belangen van het volk; naar 
de normen van Gods wil. Dit toch is in wezen haar enige en tevens qoogste 
plicht. , 

. Uit bovengenoemd practisch voorbeeld van overheidsbeleid inzake 
kunstsubsidie, komt tevens duidelijk naar voren, dat een subsidie achteraf 
in den vorm van reisbeurzen" prijzen e. d., de voorkeur verdient boven 
het verstrekken van subsidie vóóruit. De Overheid, als Gods dienaresse, 
mag de kunst geen carte blanche geven met gelden van de gemeenschap. 
Zo zal zij uit hoofde van haar Goddelijke roeping ook moeten ingrijpen 
indien op kunstzinnige wijze pornografie plaats vindt, evenals bij amorali
teit of immoraliteit. In dit verband komt de vraag op, of artikel XIV 
van ons program van beginselen geen uitbreiding of nadere specificatie 
behoeft. Voorts zal een beginseluitspraak omtrent de verhouding van de 
Overheid tot de kunst, gezien de vele hedendaagse bemoeüngen der Over
heid op dit terrein, overweging verdienen. 

Het is in vele gevallen niet doenlijk, materiële overheidshulp ten be
hoeve der kunst slechts achteraf te verlenen, dus op grond van prestaties. 
Orchesten ontvangen bijvoorbeeld subsidies op grond vah prestaties in 
het verleden. Ze worden geacht in zeker jaar wederom kunstprestaties 
te kunnen leveren, hoewel daarvan uIteraard nog niets is kunnen blijken. 
Zulke subsidies hebben dan een aanmoedigend karakter. Er bestaat dan 
tussen Overheid, kunstbeoefenaars en kunstgenieters een vertrouwens
element, dat op zichzelf verheugend is. Het gevaar van een routine-ver
trouwen is echter niet geheel denkbeeldig; men denke slechts aan de moei;' 
lijkheden betreffende de ballet- en operakunst in Nederland. Een vér
trouwen zonder waarborgen zou de binding in de ontwikkeling der kunst 
tot ontbinding der kunst kUnnen voeren, met medewerking der Oyerheid 
nog wel. 

Veel meer dan door subsidie-verlening, die toch altijd als een nood
maatregel moet worden gezien, zal de Overheid de belangen van de kunst 
kunnen behartigen door het scheppen van een klimaat, waarin de kunst 
kan bloeien. Degelijk onderwijs zal in veel gevallen reeds den grondslag 
leggen voor kunstgenieting. De kunst heeft nu eenmaal een klankbord 
nódig, zij is vrijgevig. 

Als een volk afzakt tot verpaupering, zullen de kunstuitingen eveneens 
dalen in gehalte. Een volk, dat niet vraagt naar Gods wil en decadentie 
vertoont, zal dit het treffendst openbaren in uitingen van kunst. 

Bij den christen, bij den mens met het hemelverlangen, moet de naar 
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omhoog gerichte l)unst het veiligst zijn. Is dit niet het geval, dan ont
breekt er iets aan dien christen of aan de kunst, of aan beiden. 

Maar· waar de Maecenas is uitgestorven, daar is overheidssteun aan 
de kunst soms dwingend geboden. Dan moet echter de waardebepaling 
der kunst voor een christen duidelijk zijn. Dan zullen wij, meer dan we 
tot nu toededen, ons op dit onderwerp moeten bezinnen. De grondslag 
van ons volkskarakter heeft ook haar merkteken op, de Nederlandse kunst
geschiedenis gezet. 

Nu kan de vraag zich voordoen, of het in dezen tijd, nu de uitgaven 
vooral voor bewapening 'zo drukkend zwaar zijn, verantwoord is, dat de 
Overheid gelden gebruikt om de kunst te steunen. Wij zijn niet van me
ning, dat deze vraag te allen tijde met ja beantwoord moet worden, zoals 
velen uit hoofdzakelijk politiek links georiënteerde kunstenaarskringen 
menen. 

Maar wèl zullen wij, verstaande dat het Gods algem.ene genade is dat 
Hij behalve de distelen en doornen als straf op de, zonde ons in Genesis 3 
genoemd, ons ook bloemen schonk en dat tot die bloemen ook 15unnen 
behoren een beeldhouwwerk, een gedicht, een muziekstuk, een schilderij 
of een roman, de kunst onzen morelen steun moeten geven. Het kan 
bovendien noodzakelijk zijn tot behoud van edele waarden in ons volks
karakter, dien steun te geven door subsidiëring. 

Als het waar; zou zijn, dat de toekomst van ons land afhangt van 
straaljagers, zoals Mr VAN RIEL op eerder genoemde discussieavond heeft 
verklaard, dan zou geen enkele overheidsuitgave ten behoeve van de kunst 
verantwoord zijn in dezen tijd. Als wij slechts met wapenen onzen levens
vorm zouden kunnen beschermen, dan zijn orchesten, gedichten en schil
derijen van geen betekenis meer - voor zover wij dan tevens het besef 
~ebben verloren, dat we hier geen blijvende stad hebben. 

De christen weet, dat hij in de zekerheid mag leven, d;:tt voor het ver
loren paradijs een nieuw. Paradijs is beloofd ~ en daarom zal hij zelfs 
nog dankbaar kunnen zijn voor de bloem die op het slagveld bloeit ... 
bloeit ter meerdere glorie van Gods schepping. Levend in de erkenning 
van Gods genade, zullen wij de voortbrengselen der kunst in dat licht 
moeten zien, en naar dezen maatstaf meten. 

Daarbij mogen wij. de nuchterheid en den ernst van dezen tijd niet uit 
het' oog verliezen. En daarom ook willen wij de lasten ter verhoging 
onzer militaire paraatheid dragen. Maar juist daarqm moeten wij afwijzen 
hetgeen de N ~derlandse federatie van beroepsverenigingen van kunste
'naars aan de Regering gevraagd heeft inzake de subsidie-politiek. Deze 
federatie vraagt, de subsidies aan de kunst over de gehele linie te· verhogen 
"ten eerste, omdat, nu de Regering van mening is, dat voor de even
tuele verdediging o. a. ,van onze cultuur, zeer hoge bewapeningskosten ' 
moeten worden gemaakt, het dan ook noodzakelijk is, de kunst als deel 
van de cultuur te beschermen en haar gelegenheid tot ontplooiing te 
geven" 11). 

Uit het aangehaalde citaat blijkt een grote en gevaarlijke overschatting, 
die ons onwillekeurig weer doet denken aan de waarschuwing, die KUYPER 
ons gaf. . 

11) Maandblad der Federatie. April 1951, No. 20. 
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:- De Overheid bevordere zoveèl mogelijk de belangstelling voor de kunst, 
omdat dit tot verrijking van den mens zal leiden. Zij mag zich echter 

n niet op den berg der muzen begeven en tegelijkertijd vergeten, dat de 
g Westeuropese democratie andermaal op de proef wordt gesteld. 
e Als onze levensvorm moet worden verdedigd, mogen wij niet vergeten, 
g dat de kunst door alle tijden geholpen heeft om tot dien levensvorm te 

kómen. Andererzijds is het duidelijk, dat uitingen van schoonheid nog 
slechts zelden voorkomen bij overwonnen en onderdrukte volken. 

n Niets is moeilijker te beoordelen dan kunst; die beoordeling zal altijd 
e subjectief zijn. Maar de christelijke Overheid mag een objectieven maat-
:- staf hanteren, namelijk de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord 
s geopenbaard zijn. Aan Gods ordinantiën is zij gebonden, ook bij steun-
11 verlening aan de kunst. De verheerlijking van Gods Naam moet doel zijn, 

zowel bij de Overheid als bij de kunst. In dit licht moet de subsidie-
t politiek worden gezien. 
J Tenslotte is er voor den christen en voor de christelijke Overheid een 
11 zeer bijzondere' roeping, ook met, betrekking tot1ie kunst. Die roeping 

is Bijbels: "Al wat waar, al wat edel, al wat rechtvaardig is, al wat rein, 
1 al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof ver

dient, bedenkt dat" 8). Een kunst, die voortspruit uit deze opdracht en 
geïnspireerd is door deze deugden, is een zegen voor ons volk en wij 
zullen er dienovereenkomstig mee moeten handelen. 

* 

TWEE BELANGRIJKE ARRESTEN INZAKE DE . 
DRUKPERSVRIJHEID 
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DR J. R. STELLINGA 

Op het einde van het vorig jaar heeft ,de Hoge Raad twee belangrijke 
arresten gewezen met betrekking tot het grondrecht der drukpersvrijheid 
(art. 7 Grondwet). Het zijn de arresten van 23 November 1950 (Ned. 
Jurisprudentie 1951, nos 137 en 138). In beide gevallen gaat het om ge
meentelijke politieverordeningen, die getoetst dienden te worden ,aan art. 7 
der Grondwet. 

Voor het goed begrip der zaak worde er aan herinnerd, dat art. 7 der 
Grondwet' bepaalt: "N;iemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door 
de c,irukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders ver
antwoordelijkheid volgens de- wet." Nu gaat het in de onderwerpelijke 
arresten in het bijzonder over de vraag, wat hier onder "wet" moet worden 
yerstaan. Men kan, gelijk bekend, den term "wet" in tweeërlei zin op
vatten, t. w. in formelen en in -materiëlen zin. Onder wet in formelen 
zin wordt verstaan de wet, door Koning en Staten-Generaal gemaakt op -

8) Fil. 4 : 8. 
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. de wijze als in artt. 112 en volgende der Grondwet is aangegeven. Een 
materiële wet daarentegen is elke overheidsbeslissing van wetgevenden 
aard, ongeacht, welke autoriteit haar tot stand heeft gebracht. Materiële 
wetten zijn aldus de wetten van Koning en Staten-Generaal, voorzover 
zij inderdaad wetgeving bevatten 1), de provinciale, gemeentelijke en 
waterschapsverordeningen. 

Bij art. 7 der Grondwet kan men twee kanten uit redeneren. Men kan 
zegg~n. dat "wet" hier moet worden opgevat als formele wet. Dit be
tekent dan, dat alleen Koning en Staten-Generaal straf kunnen stellen 
op bepaalde, ontoelaatbaar geoordeelde uitingen, door middel van de druk
pers gedaan. 

Men kan echter ook van mening zijn, dat "wet" in ons grondwets
artikel in materiëlen zin moet worden genomen. Deze' opvatting brengt 
dan mede, dat niet alleen de Rijkswetgever, doch ook de lagere wetgevers, 
t. w. die van provincie, gemeente enz., bepaalde openbaringen door middel 
van de drukpers strafbaar kunnen stellen. 

Het maakt uiteraard een groot verschil, of men de ene dan wel de 
andere opvatting huldigt, niet alleen voor de burgers, die hun drukpers
vrijheid Of door één of door meer wetgevers zien beperkt, maar ook voor 
de lagere besturen, voor. welke het ervan afhangt, of zij al dan niet zich 
op. het terrein der drukpersvrijheid mogen begeven. 

Er moge aan worden herinnerd, dat de Hoge Raad zich reeds eerder 
met deze vraag heeft bezig gehouden, t. w. in het zgn. Heerenveense 
arrest van 1939. De burgemeester van Heerenveen vaardigde krachtens 
art. 220 der gemeentewet een algemeen voorschrift van politie uit, waar
bij verboden werd in het openbaar, in welken vorm ook, enige propaganda 
te voeren, die zich richt tegen de verdediging of de weermacht van het 
Koninkrijk, of enige afbeelding of geschrift, hierop betrekking hebbende, 
te verspreiden. De Hoge Raad achtte dit voorschrift verbindend, omdat 
art. 7 G. W. z. i. niet in den weg staat aan wettelijke bepalingen, waarbij 
tegen het openbaar maken of verspreiden van gedrukte stukken of af
beeldingen van bepaalde strekking straf wordt bedreigd, terwijl onder 
"wet" in het artikel ook kan worden begrepen een verordening als hier 
door den burgemeester uitgevaàrdigd (H. R. 31 Mei 1939, N. J. 1939, 
no 769). De zaak schijnt duidelijk = het college vatte in deze uitspraak 
"wet" in àrt. 7 der Grondwet in materiëlen zin op. 

Ook in de in dèn aanvang genoemde beide arresten van 1950 speelt 
deZe vraag weer een rol, en -dan ziet men den Hogen Raad tot een andere 
beslissing komen. Bij het tweede arrest, dat in dit opzicht het uitvoerigst 
is, ging het om art. 44b van de Algemene Politieverordening der gemeente 
Sittard, luidende = _ 

"Onverminderd het bepaalde in artikel 451bis Sr. (= Wetboek 
van Strafrecht; St.) is het verboden op of aan den openbaren weg 
of in voor het publiek toegankelijke lokaliteiten, winkels daaronder 
begrepen, geschriften, afbeeldingen of voorwerpen, geschikt om de 
zinnelijkheid te prikkelen, hetzij te verkopen of te verspreiden, hetzij 
ten verkoop of ter verspreiding voorhanden te hebben, hetzij ten 

1) Een zodanige wet kan immers ook een bestuuFSdaad tot inhoud hebben zoals bijv. 
de naturalisatle. Dan heeft men te maken met een formele wet, die in materiëlen zin 
geen wet is. 
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toon te stellen, aan te bieden, aan te slaan of als verkrijgbaar aan 
te kondigen." 

Een veroordeling wegens overtreding van dit artikel door den Kanton
rechter, werd door de Rechtbank te Maastricht in hoger beroep bevestigd. 
Bij zijn uitspraak op het ingestelde cassatie-beroep overwoog de Hoge 
Raad echter, dat, al moge later de gedachte opgekomen zijn, het begrip· 
wetgeven in art. 112 der Grondwet materieel op te vatten, dit toch geen 
reden kan zijn om het woord "wet" door de hele Grondwet heen mate
riële betekenis toe te kennen. De Hoge Raad gaf in het arrest nl. als 
zijn oordeel te kennen, dat "wet" met betrekking tot de grondrechten 
volstrekt overal formele betekenis heeft, zodat aan de lagere organen hier
bij geen regelende bevoegdheid toekömt. 

Gelijk men ziet, staat het arrest wat dit punt betreft lijnrecht tegen
over het eerder vermelde Heerenveense arrest. Terwijl daarin werd aan
genomen, dat de burgemeester een strafbepaling terzake van de druk
persvrijheid mocht uitvaardigen, wordt deze bevoegdheid hier alleen voor 
de formele wet, dus voor de wet van Koning en Staten-Generaal, ge
reserveerd. Het mdet duidelijk zijn, dat de rechtszekerheid· door zulke 
tegenstrijdige uitspraken niet zeer wordt gediend. 

In dit verband moet er echter melding van gemaakt worden, dat de 
Hoge Raad zelf deze tegenstrijdigheid niet heeft willen erkennen. In het 
eerste der hierbedoelde arresten van 1950 verwerpt hij til. uitdrukkelijk 
het beroep op gemeld arrest van 1939 als argument, dat de gewraakte 
verordening wèl verbindend zou zijn. Het college overweegt, dat in zo
danig geval het voorschrift van den burgemeester zich als bestanddeel in
voegt in de omschrijving der in de rijksstrafrechtregeling opgenomen over
treding tegen het openbaar gezag van art. 443 Wetboek van Strafrecht, 
en dat het deze bepaling en dus de wet is, die in den noodtoestand de 
zeer tijdelijke onderbreking van de UItoefening van het grondre<;ht ge
doogt, ~odat van strijd met art. 7 G. W. geen sprake is. De zaak isdue, 
dat de overtreding van burgemeesterlijke politieverordeningen,ïn den 
noodtoestand van art. 217 der gemeentewet uitgevaardigd, voor eens en 
voor al strafbaar is gesteld in het genoemde art. 443 W. v. S., terwijl 
de strafbaarstelling van de overtredingen van gewone gemeentelijke straf
verordeningen uiteraard in die verordeningen zelf plaats heeft. 

Deze mening van ons hoogste rechtscollege wordt echter niet door 
allen aanvaard. De advocaat-generaal VAN ASCH VAN WIJCK acht het 
thans door den Hogen Raad ingenomen standpunt afwijkend van dat van 
1939, in welke mening de annotator Prof. POMPE in de Ned. Jurispru
dentie hem bijvalt. Hierbij zou ik mij willen aansluiten. Immers, de tijde
lijke onderbreking van de drukpersvrijheid is niet zo zeer een gevolg van 
de strafsanctie van art. 443 als wel van de verordening, zoals de burge
meester die krachtens art. 220 der gemeentewet uitvaardigt. Daarin ligt 
hèt verbod of de beperking. Als ik het goed zie, gaat ook de advocaat
generaal Mr UNGEMEYER dien kant uit, door op te merken, dat, als 
"wet" in art. 7 formeel wordt opgevat, zich in het algemeen met dit artikel 
niet verdraagt een strafbaarstelling van drukpersuitingen door den lageren 

. wetgever, al steunt deze daarbij op de in een formele wet (het Wetboek 
van Strafrecht I) opgenomen strafbepaling, t. w. art. 443. 
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. Toch ziet deze advocaat-generaal weer geen wijziging in de jurispru
dentie. Hij redeneert echter aldus. De wetgever heeft in art. 443 Sr. zijn 
strafsanctie willen ver~enen aan voorschriften van een inhoud, welke hij 
niet kan voorzien. Deze opvatting van den wetgever doet volgens LANGE
MEYER de gesanctionneerde voorschriften delen in de rechtswaarde van de 
formele wet, die ze sanctionneert. Ik geloof echter, dat we in ons staats
recht deze figuur van een lagere verordening met kracht van formele wet 
nu eenmaal niet kennen. 

Het zou bijv. ook moeilijkheden kunnen opleveren met betrekking tot 
een bepaling als art. 124, tweede lid, der Grondwet: de wetten zijn on
schendbaar.~Gelijk bekend, is de strekking hiervan, dat ,de rechter de 
wetten niet aan de Grondwet mag toetsen. Zou de heer LANGEMEYER het 
nU' aandurven, dit toetsingsverbod ook 11it te strekken tot de door hem 
aangenomen verordening, die in de rechtswaarde ener formele wet zou 
delen? M. a. w. zou de rechter de verordening van een burgemeester 
krachtens art. 220 der gemeentewet niet, als elke andere lagere verorde
ning, op haar grondwettigheid mogen onderzoeken? Het zou mij te ver 
gaan. 

Ik geloof, dat de pogingen, deze nieuwe arresten met alle geweld te 
rijmeit met het Heerenveense arrest van 1939, de rechtszekerheid niet in 
de hand werken. 

Ik keer nu weer terug tot de motivering, welke de Hoge Raad gaf in 
het arrest over het Sittardse geval. Gelijk hierboven bleek, gaat het college 
ervan uit, dat "wet" ook in art. 112 der Grondwet oorspronkelijk formeel 
zou zijn bedoeld geweest. Hij gaat hiermede den kant uit van de heersen:' 
de leer, die deze formele betekenis nog steeds de geldende acht. Niettemin 
zal men m. i. moeten· aannemen, dat art. 112 materieel is: het geeft de 
bevoegdheid aan van den Rijkswetgever op het gebied "Van de wetgeving. 
HeVstaat naast de overige zodanige competentie-bepalingen in de Grond
wet (artt. 136, 146). Weliswaar is de bevoegdheid van <;len Rijkswet
geverin . art. 112 zeer vaag gesteld, maar dit zal samenhangen met het 
feit, dat deze bevoegdheid nu eenmaal zeer ruim en eigenlijk onbeperkt 
is. Hetzelfde geldt overigens van de bevoegdheden inzake ,de uitvoerende 
en rechterlijke macht (artt. 56 en 156). Heeft men er echter ooit ovèr 
gedacht, deze bepalingen slechts formeel op te vatten? I Het is niet mogelijk 
in dit bestek verder hierop in te gaan. Vermeld moge nog worden, dat 
ook Prof. KRANENBURG van de materiële betekenis van art. 112 der Grond-
wet uitgaat 2). . 

Deze opvatting omtrent art. 112 der Grondwet wil ecpter niet zeggen, 
.dat "wet" nu overal in de Grondwet alleen materiële betekenis zou 
hebben. Als regel zal de formele wet bedoeld zijn, derhalve een wet, te 
maken door Koning en Staten-Generaal. Dit moet men hier, bij art~ 7 
G. W., afleiden uit . het feit, dat het om strafrecht gaat. Weliswaar· kan 
ook de gemeenteraad op de overtreding van zijn verordeningen straf be
palen, maar het is duidelijk, dat dit communaal strafrecht niet de strek
king· kan hebben, grondrechten als de drukpersvrijheid te beschermen. 
Met de conclusie van het arrest, nl. dat "wet" in art. 7 formeel, dus als 

\ 

1J) Prof. Mr R. Kr a n e n b u r g, Het N ederlandsch Staatsrecht fT, blzz. 99 en 111, 
noot 6. 



fA 

J
in 
lij 
~-

re 
s
~t 

>t 
1-

te 
~ 
n 
u 
:r 
:-
r 

TWEE BELANGRIJKE ARRESTEN INZAKE DE DRUKPERSVRIJBEID 405 

een wet van Koning en Staten-Generaal, mOet wordèn opgevat, kan m. i. 
dus worden meegegaan .. 

De Hoge Raad heeft bij zijn ~itspraken gestaan voorde moeilijkheid 
der gemeentelijke ver-spreidingS'Uèrboden, van de verbodsbepalingen in 
gemeentelijke verordeningen, die de verspreiding van gedrukte stukken 
beperken. Het is duidelijk dat, als men "wet" in art. 7 G.W. materieel 
opvat, dus daaronder o. m. ook wetgeving door de gemeentelijke organen 
verstaat, de hierbedoelde verspreidingsverboden geen moeilijkheid opleve
ren; zij zouden dan vanzelf onder art. 7 kunnen vallen. Anders staat het 
echter, als men, gelijk de Hoge Raad, m. i. terecht, "wet" formeel opvat. 
Dan valt een gemeentelijk verspreidingsverbod in ieder geval niet onder 
"wet" in art. 7. Nu kan men met deze verboden twee kanten uit: men 
kan de verspreiding onder de drukpersvrijheid zelf brengen, óf zij k~ 
geacht worden daar buiten te vallen. In het eerste geval valt de ver-
spreiding gewoon onder de bepaling van art. 7, en kan zij dus ook alleen 
door den Rijkswetgever worden beperkt. Beschouwt men haar als geheel 
buiten de eigenlijke drukpersvrijheid staande, dan geldt art. 7 voor haar, 
niet. 

Nu is de eerstbedoelde zienswijze de meest verbreide; men brengt dan 
de verspreiding onder de bescherming van .art. 7. Deze opvatting is natuur
lijk te verdedigen, maar minder begrijpelijk is het, dat men desondanks, 
en niettegenstaande "wet" in art. 7 formeel is, toch de gemeentelijke 
verspreidingS'Uerboden meent te kunnen aC'cepteren! 

Om dit resultaat te bereiken, moeten allerlei min of meer vernuftige 
onderscheidingen .dienst doen. Ik' noenl er drie: 

a. men rekent tot het openbaren door de drukpers de daad van het 
drukken zelf en hetgeen noodzakelijk is om de gedrukte stukken ter kennis 
van ieder te brengen. Daarbuiten valt al wat daarvoor alleen maar be-
vorderlijk is; _ 

b. men onderscheidt den inhoud van het gedrukte stuk (id quod) en 
de wijze van openbaring, o. m. de verspreiding, (modus quo), zodanig dat 
men ten aanzien van het eerste "wet" 'in art. 7 formeel zou moeten nemen, . 
- omqa,t anders van den grondwettelijken waarborg niet veel meer zou 
zijn overgebleven -, maar ten aanzien van het tweede materieel; 

c. men onderscheidt verspreidingsverboden, die wèl, en andere, die 
niet de· vrijheid van drukpers aantasten: I 

Zien we nu naar dé nieuwste arresten, dan overweegt de Hoge 
Raad o. a.: 

"dat naast dit de geesteswereld betreffende recht (t. w. het grondrecht 
om zonder voorafgaand verlof van de Overheid gedachten en' gevoelens 
door middel van de drukpers te uiten; St.) tevens, als tot het met dat 
recht beoogde doel onmisbaar doch aan dat' recht ondergeschikt, door 
den' rechter is aangenomen het recht van een ieder om een gedrukt ge
schrift en het daarin gedrukte, door het te verspreiden, openlijk ten toon 
te stellen of door enig ander middel, in het openbaar aan het publiek 
bekend te maken, welk het verkeer op den openbaren weg rakend en dus 
een ruimtelijke sfeer bestrijkend recht evenwel wegens dien andereR aard 
zijn eigen beperking medebracht ; 
, dat die rechterlijke erkenning van dit recht tot verspreiden dan ook 
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plaats vond onverminderd de bevoegdheid van de gemeenteraden krach;. \ 
tens de thans in art. 168 vervatte bepaling der Gemeentewet om de ver,. 
spreiding van een gedrukt geschrift op de openbare straat, zonder haar 
in het algemeen te verbieden of van een voorafgaand verlof der overheid' 
afhankelijk te stellen, te onderwerpen aan voorschriften in het belang der 
openbare orde, bepaaldelijk ter beveiliging van het openbaar 'verkeer". 

De Hoge Raad betoogt vervolgens uitvoerig, dat de regeling van 
de verspreiding niet mag betreffen den inhoud van het gedrukte stuk, en 
dat zij nooit zo ver mag gaan, dat de verspreiding in het algemeen wordt 
verboden. 

Zeer duidelijk zijn deze overwegingen niet. Men krijgt geen klaar 
antwoord op de vraag, of de verspreiding nu wel of niet tot de drukpers
vrijheid behoort. En dit is ook geen wonder, want men moet hier de 
kool en de geit sparen! Het blijkt ook duidelijk uit de conclusie van 
den advocaat-generaal VAN ASCH VAN WIJCK. Deze merkt tegenover Prof. 
VAN DER POT, die bij de formele opvatting van "wet" in art. 7 G. W. geen 
gemeentelijke inmenging mogelijk achtte 3), op, dat in het verlof tot open
baren van gedachten of gevoelens noodwendig opgesloten ligt het verlof 
tot· verspreiden. Doch in dezelfde conclusie betoogt hij, dat art. 7. zich 
alleen bezig houdt met den inhoud van het te openbaren' stuk (het id 
quod), maar de wijze waarop (den modus quo) niet betreft, behalve dan 
in den indirecten zin, dat regeling van dit laatste nimmer de vrije menings
uiting illusoir mag maken. 

Het komt mij voor, dat men nooit uit deze puzzle komt, als men niet 
onderscheidt tussen het eigenlijke grondrecht van art. 7 enerzijds en de 
verspreiding andererzijds. Ik mocht dit reeds jaren geleden voorstellen 
in dit tijdschrift en heb het daarna nog eens herhaald 4). Men moet er 
dan van uitgaan, dat art. 7 der Grondwet niet anders inhoudt dan het 
verbod van voorafgaande censuur van overheidswege. Zo zag het ook 
de reeds genoemde Maastrichtse Rechtbank, welke overwoog ten aanzien 
van . het Sittardse geval: "dat immersàrt. 7 der Grondwet niet meer 
bepaalt dan dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om door de 
drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, welke bepaling naar het 
oordeel der Rechtbank de invoering van censuur verbiedt in die zin, dat 
een voorafgaande beoordeling door de overheid van de inhoud van een 
geschrift niet mag worden voorgeschreven ... " 

Ook Prof. DUYNSTEE is deze mening toegedaan. Volgens hem ver
biedt art. 7 alleen het voorafgaande verlof ten aanûen van het openbaren. 
Is echter de gedachte eenmaal openbaàr gemaakt, dan houdt z. i. art. 7 
op als zodanig te werken voor het betreffende geval 5). 

Vat men het grondwetsartikel aidus beperkt op, dan komt de ver
spreiding daar geheel naast te staan. Dit gebeurt ook in het strafrecht, 
dat drukpersdelicten kent naast verspreidingsdelicten (ûe bijv. art. 131 
naast art. 132, art. 133 naast art. 134 van het Wetboek van Strafrecht 
enz.). In zijn Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht schreef Prof. 
SIMONS: "Het drukpersmisdrijf is voltooid met de publicatie van het ge-

3) Prof. Mr C. W. van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht5, 
, blz. 43~. 

4) Antirevolutionaire Staatkunde,. lle jg (1935), blz. 222 V.v., en hetzelfde tijd
schrift, 20e jg., blz. 147 V.v. 

11) Praeadvies Ned. lur. Ver. 1949, blz. 107. 
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schrift. De eerst daarna komende daad van den verspreider ... is in onze 
wet bij onderscheidene misdrijven, die door middel van de drukpers 
kunnen worden gepleegd, afzonderlijk strafbaar gesteld" 6). 

Gaat men deze onderscheiding nu ook toepassen bij art. 7 dan krijgt 
men het volgende resultaat. 

Nimmer mag een voorafgaande censuur worden ingevoerd. De Rijks
strafwetgever tnag echter bepaalde öpenbaringen door middel van de druk
pers strafbaar stellen. Door "wet" in art. 7 formeel op te vatten, is dit 
terrein voor de gemeentelijke (en andere lagere) wetgevers gesloten. 

De verspreiding, waar art. 7 dan geheel buiten staat, kan door den 
lageren wetgever aan beperkingen worden onderworpen. Voor den ge
meenteraad geldt hier art. 168 der gemeentewet, d. w. z. zodanige beper
kingen kunnen worden gesteld, als het belang der openbare orde, zede
lijkheid of gezondheid of andere belangen betreffende de huishouding der 
gemeente nodig maken. Men behoeft· zich dan ook niet in te laten met 
de vraag of het verspreidingsverbod de drukpersvrijheid raakt of niet, 
waarbij natuurlijk allerlei grensgevallen mogelijk zijn en waarvan grote 
rechtsonzekerheid het gevolg kan zijn. 

Is het nu niet mogelijk, zoals de advocaat-generaal VAN ASCH VAN WI]CK 
stelde, dat de regeling van de verspreiding het grondrecht geheel illusoir 
maakt? ,Dan herinnere men zich weer, dat art. 7 geenszins algehele vrij
heid van drukpers waarborgt: het v~rbiedt slechts voorafgaande censuur! 
Iets anders is natuurlijk, dat de gemeenteraad niet de regeling van de 
verspreiding naar eigen goeddunken zodanig mag beperken totdat er niets 
van overblijft. Hij moet, evenals elk overheidsorgaan, zijn eigen bevoegd
heden binnen zekere grenzen uitoefenen, welke grenzen bepaald worden 
door de stnlctuur van het betreffende openbaar lichaam enerzijds en door 
de principiëel eigen bevoegdheidssfeer van de burgers andererzijds. Voor 
deze laatsten behoort er o. m. uitingsvrijheid te bestaan, welke hun iure 
suo toekomt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt, doch kan in het 
algemeen belang door de Overheid aan banden worden gelegd. Dit aan 
banden leggen mag echter nimmer verder gaan dan het algemeen be
lang eist. Deze beperking vloeit voort uit de reeds genoemde structuur 
van de overheidslichamen, die medebrengt, dat zij slechts de hoedsters 
zijn van het algemeen belang. Noodgevallen daargelaten, kan de verzor
ging van dit algemeen belang nooit zo ver gaan, dat men aan den 
burger alle uitingsvrijheid zou moeten ontnemen. Als de Overheid hiertoe 
overgaat, dan betekent het in wezen, dat zij het algemeen belang als het 
enig bestaande erkent en de grenzen van de eigen sfeer der burgers niet 
erkent. < 

Hoewel de hier voorgestane opvatting omtrent de verspreiding de e~ige 
lijkt, welke niet tot onoplosbare moeilijkheden of kwalijk te verdedigen 
onderscheidingen voert, schijnt zij door het merendeel der schrijvers en 
door den Hogen Raad niet aanvaard te kunnen worden. Helaas vernemen 
we niet, waarom men meent daartoe niet te kunnen overgaan. En voor 
dit laatste zou toch alle aanleiding bestaan; nu men bij het niet aan
vaarden van deze opvatting zich in niet geringe moeilijkheden steekt. 

6) A. w. 15, blz. 323. 
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Misschîen zal zij tijd· moeten hebben om door te werken. Eenmaal in-
. geburgerde zienswijzen geeft men hU eenmaal niet zo maar prijs I 7). Met 
dat al zijn de lagere besturen de dupe van de vele onzekerheden, die nu 
met betrekking tot art. 7 bestaan. Moge ons hoogste rechtscollege daaraan 
binnen afzien1;>aren tijd een einde maken. 

* 
VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 

1. Ligt het op den weg van een antirevolutionair' een functie te aan
vaarden als lid der commissie van den dienst voor maatschappelijk hulp
betoón ter plaatse? 

2. Mag zulk een a. r. commissielid er aan medewerken, dat een tot 
armoede vervallen mede-kerklid wordt gesteund door den dienst voor 
maatschappelijk hulpbetoon? 

3. Moeten wij den dienst voor maatschappelijk hulpbetoon zien als 
een uit den nood geboren instelling, ontstaan wegens .tekortschieten van 
de--Kerk; of berust het bestaan van zulk een overheidsinstelling op Go(}..; 
delijkc;! ordinantie? 

4. Ter toelichting op deze vragen diene, dat de raad onzer gemeente 
in meerderheid' bestaat uit leden der P. v. d. A, alsmede 1 A R. en 
1 C.H. 

ANTWOORD: 

Kennelijk is de burgerlijke armenzorg te uwent gegoten in den vorm. 
van een Instelling of Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon (c.q. voor 
Sociale Zorg). 

Het is onder ons, dunkt mij, geen punt van geschil, dat de zorg voor 
het verwerven van :voldoende levensonderhoud allereerst plicht· is van het 
gezinshoofd of van de(n) zelfstandige(n) ongehuwde, daarna van de 
familie, vervolgens krachtens uitdrukkelijke Bijbelse opdracht, van de kerk, 
en eerst daarna, indien ook geen andere helpende instanties dan de ge-
noemde voorhanden zijn, van de Overheid in den staat. . 

Wanneer ook die laatste hier wordt genoemd, dan gaat het daarbij 
niet om de taak der Overheid, door haar wetgevende en bestuursmaat
regelen te bevorderen dat er voldoende gelegenheid tot ar~iden zij (eco
nomische politiek) en dat de factor arbeid in het productieproces loon naar 
arbeid ontvangt (sociale politiek); waarbij die sociale politiek er mede op 

. gericht moet zijn den arbeider een inkomen te waarborgen ook in ge
vallen, waarin hij' in vroeger tijden maar al tè licht tot armoede zou zijn 
vervallen: ziekte, invaliditeit, ouderdom, werkloosheid. 

7) Enigszins teleurstellend is .het, dat de advocaat-generaal Van Ase h van 
W ij c k in zijn conclusie weliswaar een litteratuuropgave over het ond~rwerp geelt 
zonder echter de in A.R. Staatkunde verschenen artikelen te noemen .. 
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Gelijk gezegd: daarom gaat het hier niet. Het gaat er hier ~tsluitend 
om., of de Overheid ook een taak heeft, wanneer burgers - ondanks een 
aan de eisen voldoende sociale wetgeving -' tot armoede vervallen. En 
inderdaad - ook al wijst men gelijk onzerzijds steeds gedaan is en tegen
woordig in socialistischen krJng ook wel geschiedt (zie een desbetreffende 
uitlating van den huidige~ minister Mr J. lN ~ VELD, aangehaald in 
De Magistratuur van December 1950, blz. 136) een recht van den hulp
behoevende .op onderstand af - ook dan moet worden erkend een rechts
plicht der Overheid, tot armoede vervallen onderdanen die niet door 
familie of kerk worden gesteund, onderstand te verschaffen. 

Daarvoor is als grond aan te voeren, dat het een zeer schadelijke, met 
het algemeenvolkswelzijn strijdige toestand is, wanneer een deel der 
burgers zelfs geen bescheiden middelen van bestaan heeft. Dat is niet 
ongevjl.3.rlijk voor de openbare orde (kans op diefstal), maar het is ook 
schadelijk voor het economische leven in het algemeen (ontbreken van 
koopkr~cht bij een deel der bevolking), voor de volksgezondheid (onvol
.doènde voeding, slechte woningtoestanden), voor de geestelijke weerbaar
heid (zelfs de meest bescheiden culturele vormirig gedijt niet in armoede), 
voor de politieke stabiliteit (armoede is een voedjngsbodem voor revolutie), 
voor den godsdienstzin (armoede kweekt ·zo licht opstandigheid en ook 
overigens is een vèrpauperd milieu niet zelden een kweekplaats van God.
verlating). Waar de Overheid de taak heeft het algemeen volkswelzijn te 
behartigen onder het gezichtspunt van de bediening der gerechtigheid, 
ligt er, bij het ontbreken van andere helpers, ook voor haar dus een taak 
van armenzorg. 

Uit het bovenstaande volgt reeds, dat haar daarbij hoofdzakelijk de 
taak der hulpverleni~ aan niet tot een kerk behorenden toevalt. Maar 
daar, waar de kerken tekortschieten - om welke reden dan ook, en of 
haar dit te verwijten valt of niet - zal de Overheid eveneens' te hulp 
moeten komen. 

Haar hulp dient echter steeds in de tweede plaats te komen, subsidiair 
te zijn. Dat beginsel is ook terecht· in de nog geldende Armenwet neer
gelegd. Art. 28 luidt: 

Ondersteuning kan slechts worden verleend aan hen, die zich het nood
zakelijk levensonderhoud niet kunnen verschaffen, en het, hoewel een 
verzoek daartoe gedaan is, niet ontvangen van anderen, ingevolge de wet 
tot het verstrekken daarvan gehouden, of van kerkelijke, bijzondere of 
gemengde instellingen. 

Naar onze mening dient dit beginsel in de openbare armenzorg te wor
den gehandhaafd. (Aldus ook Mr P. VAN DRIEL in De Magittratuvr van 
Juli/Augustus 1950, blz . .75 v.v.). 

De nationale, gewestelijke eri gemeentelijke Overheden in ons land heb
ben onderscheidene taken ter hand genomen, waarvan wij. als antirevolu
tionairen van oordeel zijn, dat zij die niet of niet op die wijze of niet in . 
dien omvang ter hand hadden behoren te nemen. Wat het laatste betreft 
valt b.v. te denken aan het openbaar onderwijs. Met dat openbaar onder
wijs hebben de politieke overheidspersonen en -colleges veel bemoeienis, 
waarbij zij zich aan de wet moeten houden en deze loyaal moeten uit:
voeren. Zou nu daarom alleen een antirevolutionair geen minister of geen 
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raadslid kunnen wezen? En wanneer .ooit voor het openbaar onderwijs 
een beheersvonn tot stand komt, waarin niet de politieke Overheid zelf, 
maar een "ondèrwijscorporatie" de belangen van het openbaar onderwijs 
behartigt, zou dan een antirevolutionair, daartoe aangewezen door b.v. 
den gemeenteraad, niet in het besturend lichaam dier corporatie zitting 
mogen nemen? Het is duidelijk dat slechts wanneer de geldende wet
geving dien antirevolutionair in het ene of andere geval zou nopen tot 
met -zijn geweten strijdige handelingen, hij zich aan de genoemde functies 
zou moeten onttrekken. 

Het betreft hier een met vele andere te venneerderen voorbeeld. Zo 
zou ook, zelfs indien de Overheid naar a. r. overtuiging geen enkele taak 
met betrekking tot de annverzorging had, nog niet daarom alleen, wan
neer de Overheid de annverzorging toch ter hand neemt, een antirevolu
tionair zich moeten onthouden van deelneming in de behartiging van 
die overheids-armverzorging. Te minder behOeft hij dat, nu, naar hier
boven gepoogd werd aan te tonen, de Overheid hier wel degelijk een 
taak heeft. 

Wie eenmaal betrokken is bij de behartiging van een aangelegenheid, 
welke de Overheid zich heeft aangetrokken, heeft zich daarbij te houden 
aan de voor die behartiging gestelde regelen. Dat geldt ook in het onder- ' 
havige geval. 

Nu de Annenwet uitgaat van de subsidiariteit der burgerlijke ann
verzorging - zie ooven - kan daartegen voor een antirevolutionair te 
minder bezwaar bestaan. 

Hij handelt geheel naar zijn eigen beginsel, indien hij naar vennogen 
helpt bevorderen, dat het orgaan· der burgerlijke annverzorging zich aan 
het wettelijk voorschrift te dezen houdt. 

Vervalt een broeder in den gelove in annoede en wendt hij zich tot 
het orgaan der burgerlijke annverzorging, dan heeft het lid der com
missie voor M. H. als zodOlfl.ig de taak, te bevorderen dat deze onder
standvragende allereerst naar de eigen diaconale zorg van eigen kerk 
worde verwezen - aangenomen dat het werkelijk een geval van onder
stand is, en er niet kan worden gewezen op het bestaan van zekere rechten 
b.v. op uitkeringen krachtens de sociale-verzekeringswetgeving. Steunt 
de eigen diaconie niet of niet voldoende, dan wordt het deels of geheel 
een zaak voor de burgerlijke annverzorging. Daartegen kan het com
missielid niet alleen niets doen, maar integendeel moet het daaraan dan 
loyaal medewerken. 

Als commissielid is betrokkene er niet voor verantwoordelijk, dat de 
kerk in dit geval eventueel tekortschiet in het vervullen van haar roeping. 
Binnen de eigen kerkgemeenschap is hij daarvoor - maar niet als com
missielid - uiteraard wel (mede) verantwoordelijk en moet hij naar ver-
betering streven. . 

In al het voorgaande brengt het feit dat de raad te uwent met be
trekking tot de armenzorg in overgrote meerderheid geheel andere op
vattingen' huldigt dan wij, niets af of toe, althans niet zolang de armen
wetgeving nog zodanig is, dat zij ons niet alleen niet noopt, tegen ons 
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aan Gods Woord genormeerde geweten te handelen, maar integendeel in 
haar hoofdbeginsel zelfs geheel met onze overtuiging te dezen in over
eenstemming is. G. 

VRAAG: 
Bestaat er bezwaar tegen, dat een gemeenteraadslid tevens voorzitter -

zijner kiesvereniging is? Ik ben om die reden de laatste jaren geen 
secretaris meer, was ditmaal ook liever niet voor voorzitter in aanmer
king gekomen, maar de vergadering der kiesvereniging heeft de voor
dracht van het bestuur, waarop ik met mijn instemming niet voorkwam, 
aangevuld en mij ook gekozen. 

ANTWOORD': 
Hoewel het met betrekking tot de verhouding tussen kiesvereniging 

en raadsfractie (c.q. wethouder) en bij gelegenheid van de candidaat
stelling voor den' gemeenteraad in voorkomende gevallen enig bezwaar 
kan opleveren, wanneer de voorzitter (of een ander bestuurslid) der kies
vereniging tevens raadslid (c.q. wethouder) is, geeft normaliter deze com
binatie aanleiding tot zo weinig moeilijkheden, dat zij in verscheidene 
a.r. kiesverenigingen bestaat. Eveneens trouwens bij Provinciale Comité's 
en bij het Centraal Comité (Dr SCHOUTEN, Mr ROOSJEN, de heer STAPEL
KAMP, Dr VERKERK), waar met betrekking tot de candidaatstelling voor 
en het optrederi in de- Kamet en in de Staten hetzelfde bezwaar zou 
kunnen worden gemaakt. Wel bevatten de partij statuten (art. 8) een ,he-

, paling, 'dat in het e.C. niet meer dan 6 Kamerleden tegelijk zitting mo
gen heben. 

Bij het overwegen van de bezwaren tegen de combinatie' bedenke u 
verder, dat het aantal voor bestuursfuncties in onze kiesverenigingen 
in aanmerking komende personen nu niet zo overgroot is, dat die kies
verenigingen zich gemakkelijk kunnen verqorloven, bepaalde voor het 
bestuurslidmaatschap zeer geschikte personen om die zo zelden tot wer
kelijke moeilijkheden leidende bezwaren, van dat bestuurslidmaatschap 
uit te sluitert. Dat heeft uw kiesvereniging in uw geval blijkbaar ook zeer 
duidelijk gevoeld. 

Dezelfde overwegingen, die de kiesvereniging er toe leiden, u niet 
uitgesloten te achten, kunnen u leiden bij het nemen van uw beslissing, 
'of u de benoeming wenst te aanvaarden. ' 

Het spreekt daarbij vanzelf, daf in gevallen waarin de positie van 
betrokkene tengevolge van de combinatie enigszins de~caat zou zijn, 
wijsheid en tact hem en de overige bestuursleden den weg moeten wijzen 
met betrekking tot de door hem aan te nemen houding. 

G. 
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Dr G. BRILLENBURG WURTH, Het christelijk leven in de maat
schappij. J. H. Kok N.V., Kampen, 1951. 300 blz. f 8.90. 

Met dit boek heeft de Kamper hoogleraar in de ethiek de opzet van 
zijn trilogie volbracht en wel in een tempo, dat bewondering afdwingt. 
Behandelde het eerste deel de grondvragen der ethiek en ging het tweede 
over het christelijk leven in gezin en huwelijk, dit derde deel houdt zich 
bezig met de problematiek van het christelijk leven in de maatschappij. 
Blijkens het Woord vooraf is met de uitgave van dit laatste deel haast ge
maakt vooral met het oog op het 3e Christelijk-sociaal congres, dat in de 
Meimaand van het komende jaar staat gehouden te worden. De schrijver 
spreekt den wens uit, "dat dit boek voor voorstudie met het oog op de 
daar te behandelen vragen zich enigszins zal lenen". 'k Denk dat allen, 
die bij dit congrés betrokken zijn hem erkentelijk zullen zijn. 

De verdiensten van dit boek zijn vele. De stijl is helder en zet voor 
niet meer vragen, dan nodig is. De litteratuur is bij tot het laatste toe. 
Het dwingt bewondering af, dat een theoloog-ethicus zich zo grondig op 
de hoogte heeft gesteld van den wassenden stroom van publicaties. Ieder 
die zich met de bestudering van de vraagstukken aangaande den mens in 
de samenleving bezig houdt, weet uit ervaring hoe moeilijk het is bij te 
blijven. Dat dit boek bij is, moet dan ook wel een gevolg zijn van een 
jarenlange en toegewijde belangstelling voor dit veld van onderzoek. En 
vermoedelijk zal deze intense belangstelling, door welke steeds nieuwe 
vragen worden gesteld, ook wel de verklaring bieden voor de grote voor
zichtigheid, die voor dit boek in zijn geheel kenmerkend is. Meer dan 
eens wordt er de nadruk op gelegd, dat dit boek geen oplossing, althans 
geen afdoende oplossing biedt voor de zo ingewikkelde problematiek van 
maatschappij en bedrijfsleven, dat het geen maatschappijleer geeft en geen 
christelijke economie, doch slechts leiding wil geven bij de bestudering 
van de ethische aspecten van de vragen op maatschappelijk terrein. Uiter
aard moeten, ten einde deze ethische aspecten zuiver te onderkennen, 
telkens de gebieden van sociologie, economie e. a. betreden worden. Maar 
het gaat in dit boek om de vraag: hoe. dienen wij als christenen zelf in 
de levenssfeer van de maatschappij te verkeren èn wat kunnen en wat 
moeten wij daar in dat bepaalde samenlevingsverband betekenen en tot 
stand zoeken te brengen? Daartoe worden de volgende themata behan
deld: I. de vragen der maatschappij en de normen der ethiek, H. de 
sociaal-ethische boodschap van het Evangelie, Hl. mens en maatschappij, 
IV. de mens en zijn goed, V. de mens en zijn arbeid, VI. de kerk en het 
leven der maatschappij. Bedenkt men dan, dat bij de onderscheiden 
hoofdstukken een lawine van vragen los komt - bv. de problematiek van 
economie en ethiek, het gebruik van den Bijbel, is er sprake van een Bijbelse 
"gerechtigheid" voor het sociale leven?, saecularisatie en techniek, de 
mens als beeld Gods, de massa-mens, de vragen rondom den eigendom, en 
die rondom den arbeid - en de' schrijver ons de mening weergeeft van 
zeer velen, dan is het te verstaan dat hij ons slechts schetslijnen geeft. 
Wie zal" op al deze vragen het verlossend antwoord kunnen geven? 

En toch - 't moet me van het hart: juist daardoor laat dit boek na 
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-" 
lezing- een gevoel van onbevredigdheid achter. Het is te weinig positief 
en het zet zich te weinig schrap. 

Om met het laatste te beginnen: wanneer het gaat (blz. 14) over de 
grootse poging in de oecumenische beweging om te komen tot de bijbelse 
fundering van het sociale ethos, zegt' de schrijver wel, dat men zich daar
mee wel heel ver verwijderd heeft van de inzichten die in christelijk
socialen kring vroeger steeds geldigheid hadden, maar hij gaat op deze 
uitermate belangrijke controvers niet nader in. Ik meen dat een open
dekken van de achtergronden in de huidige oecumenische beweging bv. 
voor het komende 3e Christelijk-sociale congres een levenskwestie is.. Ik 
denk bv. aan het Schriftgebruik, aan de vraag naar den mens (is niet voor 
alle dialectici de leer van het beeld Gods het hete hangijzer?) en de visie 
van het personalistisch-socialisme, wat toch steeds socialisme blijft. 

En wat het eerste betreft: de positieve gedeelten, bv. over gerechtigheid 
(blzz. 100-104), de verhouding van recht en liefde, zijn m. i. te beknopt. 

Al met al: hulde aan den schr. voor dit boek. Maar een dringende vraag 
naar een aantal monografieën, waarin bovengenoemde bezwaren worden 
weggenomen I M. DE GoEDE. 

Dr A. MULDER, De handhaving der sociaal-economische 
wetgeving, Naast strafrechtspraak ook bedrijfsrecht
spraak! 's-Gravenhage, D. A. Daamen's Uitgevers
maatschappij N.V., 1950; 287 blz. Prijsingen. f 11.-; 
geb. f 13.50 .. 

Dit boek is deel IV in de reeks "Studies over wangedrag en straf" 
onder redactie van Prof. Dr M. P. VRIJ. Dr MULDER is op dit werk 
gepromoveerd. Wij spreken veel over de sociaal-economische wetgeving en 
misschien iets te weinig over de vraag, of zij wel wordt gehandhaafd. 
Vooral wanneer de publieke moraliteit verslapt zoals in crisistijd, staat 
men voor het moeilijke vraagstuk, hoe men de diverse rechtsregels gehand
haafd kan krijgen. Dat moet dikwijls met harde hand geschieden. Het 
gevaar bestaat, dat dergelijke middelen ook worden aangewend voor de 
handhaving van de normale wetgeving, ja zelfs zouden worden benut bij 
de komende publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, hoewel deze langs een 
meer geleidelijken weg moet gebouwd worden op de zedelijke krachten, 
die in de maatschappij werkzaam zijn. Wie al te yeel naar den crisistijd 
kijkt, wenst ook voor de verordeningen der p.b.o. een toezicht van C.C.D.
ambtenaren, hij versmaadt het meer intieme tuchtrecht en voelt zich veilig 
bij de officiële strafwet; van bedrijfsrechtspraak moet hij niet veel hebben, 
want wat voor goeds kan uit de belangenwoelingen van het bedrijf komen? 

Men ziet dat hier belangrijke vraagstukken aan de prde komen, die 
rechtstreeks ons beginsel raken. Om echter te voorkomèn, dat men op 
dit terrein met een oppervlakkig praatje genoegen neemt, moet men kennis 
verzamelen, . kennis van de crisiswetgeving, kennis ook van de handhaving 
der sociaal-economische wetgeving van omstreeks 1930 tot 1950. Ja, een 
ideaal is zelfs, dat men ook in het buitenland een kijkje neemt en vooral 
te leer gaat bij landen als Zwitserland en de Verenigde Staten. Wie van 
ons zal de tijd hebben, iets dergelijks te ondernemen? Welnu, Dr MULDER 
hèeft met grote volharding en intelligentie die taak op zich genomen. In 
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De handhaving der sociaal-economische wetg~ng vindt ge een beschrij
ving en bespreking van de ordening in Zwitserland en haar sancties, de 
oorlogs-economische wetgeving in de Verenigde Staten van N oord
Amerika en haar sancties, en de sociaal-economische wetgeving in N eder-

. land en haar sancties. Tenslotte trekt de schrijver uit de vergelijking dezer 
drie landen bepaalde richtlijnen, zowel voor wat betreft de middelen tot 

. handhaving als de organen der handhaving. De conclusies van den schrijver 
zijn dikwijls niet de onze, doch dit is niet het belangrijkste. De verdienste 
van dit werk is, dat wij nu beschikken over een analyse van de crisis
wetgeving in drie landen, een overzicht, dat als studiebron bij de vast
stelling van toekomstige rechtsregels niet kan worden gemist. 

Mr P. BORST. 

Gemeenteclassificatie. Nader rapport van de commissie in
gesteld door het bestuur van de Vereniging van N eder
landse gemeenten omtrent het class~ficatievraagstuk, 
als uitkomst van een vergelijkende beschouwing van 
het rapport der çommissie-Kruyt. Blauwe reeks (der 
V.N.G.) no 8. 1951. 55 blzz. f 2.50. 

Het vraagstuk van de Gemeenteclassificatie is volop in discussie. Reeds 
vóór 1940 was het actueel en voelde het platteland zich ten aanzien van 
de toen bestaande indeling verongelijkt. Men was van oordeel dat die 
indeling onjuist was en niet klopte op de werkelijke verschillen met be
trekking tot de kosten van levensonderhoud. Na den oorlog heeft zich 
dit vraagstuk nog belangrijk toegespitst. Ontkend kall niet dat zich in de 
laatste tien jaren belangrijke verschuivingen hebben voltrokken. 

De afstand tussen stad en platteland is verkleind. De klassieke be
wering dat het op de dorpen zoveel goedkoper wonen is dan in de stad, 
heeft beduidend aan waarde ingeboet. Wij gaan hier nu niet nader in 
op de vraag waardoor dit komt, doch constateren alleen het feit. 

In de loonregelingen voor het particuliere bedrijfsleven heeft men dit 
in zoverre tot uitdrukking gebracht, dat waar in de collectieve contracten 
het land voorheen soms in zeven of acht klassen was ingedeeld deze tot 
vijf zijn teruggebracht. Een indeling in vijf klassen kent ook de Nood
wet Ouderdomsvoorziening. Deze indeling wekte evenwel geen bevre
diging. Evenmin de indeling die voor het overheidspersoneel geldt met 
betrekking tot den standplaatsaftrek. Dit leidde er toe dat de VerenIging 
van Nederlandse Gemeenten in 1947 een commissie instelde die tot taak 
kreeg het vraagstuk der gemeenteclassificatie onder het oog te zien. Deze 
commissie heeft met bekwamen spoed gewerkt. Reeds in November 1948 
bracht zij rapport uit. Haar opvatting was dat een indeling in vijf klassen 
niet gemotiveerd was. 

Inmiddels had ook de Regering zich met deze aangelegenheid bezig te 
. houden; In de Kamer werd herhaaldelijk gepleit voor afschaffing en zo 
dit nog niet geheel mogelijk zou zijn, dan tot vermindering van het aantal 
klassen. Dit was voor de Regering aanleiding het vraagstuk voor een 
wetenschappelijke bestudering aan een commissie voor te leggen. Deze 
co.mmissie, naar haar voorzitter de commissie-KRUVT genoemd, heeft in 
het begin van dit jaar de conclusie waartoe zij kwam gepubliceerd. In af-
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wijking van de commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
kwam zij tot de volgende conclusie: "Hoewel een indeling in 3 klassen 
het logische minimum is, meent de commissie, dat een indeling in 5 klas
sen onder de gegeven omstandigheden uit dqelmatigheidsoverwegingen 
in het algemeen de voorkeur verdient". De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft dit rapport-KRUYT, dat in zijn conclusies dus belang
rijk afweek van het door een commissie uit haar midden uitgebracht rap
port, door laatstbedoelde commissie aan een critisch onderzóek doen, on
derwerpen. De resultaten van dat onderzoek heeft deze commissie neer
gelegd in een nieuw rapport, enkele maanden geleden gepubliceerd. 
Aan wie belangstelling heeft voor dit vraagstuk worde aangeraden ook dit 
tweede rapport te lezen. Het volgt een logischen gedachtengang en popu
lariseert als het ware het rapport-KRUYT, dat misschien door zijn weten
schappelijken grondslag niet overal gemakkelijk is te volgen. 

De commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nam het 
beginsel der rechtsgelijkheid als uitgangspunt. Zij pleit voor gelijkwaar-
dige bel<;ming, voor gelijkwaardigen arbeid. Wanneer blijken zou dat de 
koopkracht van het loon op het platteland practisch gelijk zou zijn aan 
dat van de stad, dan dus ook een gelijk loon. De commissie-KRuYT zegt 
te streyen naar een gelijk reëel loon voor gelijken arbeid en gelijke 
prestatie. Dat is dus een gelijk ·uitgangspunt. 

Wanneer de commissie-KRUYT desniettemin tot een andere conclusie 
komt dan de commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
acht de laatstgenoemde commissie dit een gevolg van het feit dat de 
commissie-~RUYT in haar beschouwingen heeft betrokken de bestaande 
verschillen die zelf een gevolg zijn van de ,geldende klasse-indeling. Daar
mede, zo zegt het rapport, is de commissie-KRUYT den vicieuzen cirkel 
binnengetreden. Lagere beloning- voor dezelfde diensten heeft invloed op 
de kosten van levensonderhoud. Maar wie deze in zijn beschouwing,en be
trekt, laat de strak wetenschappelijke behandeling los. Het wil ons voor
komen dat deze critiek gefundeerd is. 

Een der redenen waarom de classificatie door de commissie-KRUYT als 
verdedigbaar wordt aangemerkt, is de factor der consumptie-stimulering 
die aan de stad eigen is. Hier wordt gedoeld op noodzakelijke uitgaven als 
fietsenstalling, stalling van de kinderwagen, glazenwasser voor etagebe
woners enz. Voorts op hogere uitgaven die het stadsleven medebrengt 
voor de z.g.n. bevrediging' van culturele behoeften. 

Deze laatste zijn ongetwijfeld wisselvallig. Zij houden verband mét de 
eisen die men persoonlijk aan het leven stelt en behoren dus tot de on
meetbare factoren. De commissie uit de Vereniging van Nederlandse Ge
meenten 'stelt'daartegenovèr dat de beslotenheid van het platteland stimu
leert tot deelneming aan een intens verenigingsleven, dat door de com
missie-KRUYT is verwaarloosd, terwijl dit niet te verwaarlozen uitgaven 
voor muziek-, zang-, jeugd- en andere verenigingen medebrengt. Het wil 
ons voorkomen dat ook deze critiek juist is. Al zal het moeilijk zijn te 
weten welke kosten dit voor het gezin medebrengt, tegenover de stimu
lering van consumptieuitgaven in de stad mogen ze zeker niet verwaar
loosd worden. 

Een ander bezwaar dat tegen de conclusies van de commissie-KRUYT 
wordt ingebracht is het feit dat deze commissie zich in feite ,in de be-

) . 



416 BOEKBESPREKING 

leidsvraag, die alleen voor rekening der Regering moet blijven, heeft be
geven. 

De commissie-KRuYT concludeerde, dat, hoewel een indeling in 3 klas
sen het logische minimum is, een indeling in 5 klassen onder de gegeven 
omstandigheden uit doelmatigheid.soverwegingen in het algemeen de voor
keur verdient. Met alle respect voor denarbeiddercommissie-KRuYTmeent 
het rapport der commissie uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
derhalve te moeten vaststellen, dat ondanks gelijkheid van uitgangspunt, 
de commissie-KRUYT de vraag der rechtsgelijkheid te zeer ondergeschikt 
heeft gemaakt aan nevenaspecten van het vraagstuk en de daarmede 
samenhangende beleidsvragen. Zij heeft voorts te weinig rekening gehou
den, zo zegt het rapport, met de zich wijzigende sociale tendenzen op het 
platteland, welke vooral bepaald worden door het landelijk industrialisatie
proces, vooral uitkomend in de zich geleidelijk voltrekkende nivellering 
van lonen en huren. 

Daaruit wordt verklaard het feit, dat de commissie-KRuYT geen enkele 
op afschaffing of vereenvoudiging van de classificatie gericht perspectief 
biedt. Zij had ook tot de conclusie kunnen komen dat een 4 of 6 klasse
indeling gewenst is. Men ziet d~ critiek is niet mals. 

Wij herhalen wat wij in den aanvang van onze beschouwing schreven: 
wie het rapport der commissie-KRuYT bestudeert, doet goed ook van dit 
rapport kennis te nemen. Wij betwijfelen of het rapport-KRUYT de 
Regering veel verder brengt. A. STAPELKAMP. 

Mr W. F. DE GAAY FORTMAN en D. W. ORMEL, Samen
werking in de onderneming; practische toelichting op 
de wet op de ondernemingsraden. T. Wever, Franeker, 
1951, 60 blzz. f 1.50. 

Deze uitgave valt in drieën uiteen: een hoofdstuk, dat de ontwikkeling 
tot ondernemingsraden behandelt; een hoofdstuk, dat een beknopte toe
lichting voor de practijk op de Wet op de Ondernemingsraden geeft; ter
wijl tenslotte de text der wet wordt afgedrukt. 

We hebben hier niet slechts te doen met een practische, maar ook met 
een zeer eenvoudige toelichting, kennelijk bestemd voor de grote massa 
dergenen, die voor de ondernemingsraden geïnteresseerd moeten wor
den, zal dit instituut kunnen slagen, t. w. de bedrijfsgenoten-arbeiders 
in hun brede lagen. Het komt mij voor, dat het boekje voor deze groep 
geschikt is. Haar moet men niet afschrikken met een juridisch commen
taar, zelfs wanneer dit zo eenvoudig is gehouden als de "toelichting voor 
de praktijk", welke het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond uitgaf. 

(Hier past een vraag: Waarom krijgen wij op zulke voor ondernemer 
en arbeider zo belangrijke wetten als de onderhavige en die op de Be
drijfsorganisatie geen in opdracht van onze christelijk-sociale organisaties 
bewerkte commentaren? Het behoeven geen eigen uitgaven te zijn, maar 
zou hier in samenwerking tussen die organisaties en de particuliere uit
geverij niet iets te brengen zijn, dat tegen massa-prijzen aan de markt 
kan worden gebracht? Daarbij versta ik, dat men althans voor- den gro
teren ondernemer en voor den hoger gekwalificeerden arbeider een zwaar
der commentaar kan en moet geven. Waarom geen drie uitgaven: een 
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heel eenvoudige voor de grQte groepen arbeiders, een tweede die op de 
middengroepen onder de ondernemers en de arbeiders ·is afgestemd en 
een derde voor de grotere ondernemers en hun hogere employé's? Men 
vergete toch niet, dat ook wetscommentaren niet "neutraal" kunnen zijn!) 

Het onderhavige boekje is dus een nuttige uitgave te achten, mits men 
in het oog houdt voor wie het bestemd is. 

Een enkele kritische aantekening zij geoorloofd. 
Op blz. 26 wordt besproken, of, nu de werkgever uiteindelijk het laatste 

woord blijft spreken, een ondernemingsraad wel veel te betekenen heeft. 
De vraag wordt - terecht - bevestigend beantwoord, zij het met behulp 
van een vergelijking, op welker juistheid wel een en ander valt af te 
dingen. En dan volgt: "Bovendien betreft het hier uiteraard slechts een 
begin. Indien de ondernemingsraden voldoende levensvatbaarheid zullen 
blijken te bezitten, kan op de ingeslagen weg worden voortgegaan." 

Nu is het helaas een fout van de meeste "heersende groepen", dat zij 
bepaalde maatregelen zelden spontaan of althans op eersten billijken aan
drang nemen, maar zich die eerst na langdurig tegenstribbelen laten af
dwingen. (Onze Regering en "Holland" mogen in de weer acute "Friese 
kwestie" verstandiger zijn!) Maar andererzijds is dit bij de overweging, 
dat de wederpartij elke "concessie" toch maar bij wijze van afbetaling 
zal aanvaarden, soms ook wel weer begrijpelijk. 

Zelfs als men een voorstander, althans geen tegenstander van onder
nemingsraden is, komt mij de opvatting, dat gegeven de bestaande maat
schappelijke structuur - nu eenmaal nog gefundeerd in de figuur van 
den zelfstandigen risico-dragenden ondernemer - de Wet op de Onder
nemingsraden die raden heeft toegerust met alle bevoegdheden, welke 
binnen die gegeven structuur voorshands IOp haar plaats en verantwoord 
zijn, voor het minst verdedigbaar voor. Veel verder te gaan met de mede
zeggenschap ware eerst verantwoord als een andere maatschappij-struc
tuur is gegroeid, waarin de arbeider mede-ondernemer is geworden, iets 
waartegen op zichzelve uiteraard geen bezwaar behoeft te worden ge
maakt 1). 

In het licht van het bovenstaande betreur ik een "afbetalings-uitlating" 
als ik signaleerde. 

Op blz. 2S wordt beweerd, dat "aangenomen mag worden, dat de onder
nemingsraad ten aanzien van de sociale bevoegdheden een beslissende 
stem heeft - zulks uiteraard onder erkenning van de zelfstandige functie 
van de ondernemer -, terwijl de economische bevoegdheid uitdrukkelijk 
als van adviserende, dus raadgevende aard wordt bestempeld." 

Even later blij,kt intussen te worden erkend, dat met de door de wet 
verlangde "erkenning van de zelfstandige functie van de ondernemer" 
wordt bedoeld, dat deze, ook bij sociale aangelegenheden, "het laatste woord 
heeft". Het laatste is inderdaad in overeenstemming met hetgeen de par
lemeritaire behandeling der wet leert. Het in art. 6, lid 2, onder a ge
noemde "behandelen" dient te worden opgevat als "bespreken", onder b 
is sprake van "plegen van overleg", het onder c en d genoemde "houden 
van toezicht" kan den werknemersorganisaties bij het constateren van een 

1) Ik verwijs in dit verband nog gaarne naar de ook in dit opzicht geenszins reac
tionnaire beschouwingen van (thans Prof.) Dr H. Do 0 y e w ee r d in A. R. S. Ie jg 
(1924/25), blz. 291 v.v. en 2e jg, blz 1 v.v., m.n. blz. 5/6, 12/3. 
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overtreding aanleiding geven tot een actie. Zelfs het onder e genoemde 
"deelnemen in het beheer van instellingen" werd in het Verslag van het 
mondeling overleg (Handd. II K. 1949-1950, Bijl. 884 no 5) door Mi
nister JOEKES in dit opzicht met het houden van toezicht, als onder c en 
d genoemd, gelijk gesteld; naar het mij wil voorkomen overigens niet 
terecht: deelnemen in het beheer houdt mede-beslissen in. Adviserende 
mede-beheershandelingen laten zich moeilijk denken; men zal ze anders 
djerien te noemen. 

Op blz. 33 leze men de eerste alinea als volgt: De werkgever kan aan de 
bedrijfscommissie verzoeken, te bepalen dat een of meer der voorgestelde 
candidaten door andere moeten worden vervangen. Ook de daaropvolgende 
alinea zij den schrijvers ter nadere overweging aanbevolen; moet er niet 
eerder zo iets staan als: .. ; een op de juiste wijze functionneren van de 
ondernemingsraad in ernstige mate zullen belemmeren? 

Papier en druk zijn, behoudens een enkele zetfout, keurig verzorgd. 
De prijs lijkt voor degenen, wien- het boekje nut kan doen, wel wat aan 
den hogen kant. Hij zal voor een particuliere uitgave wel niet lager kun
nen. Ook in dit opzicht verdient mijn suggestie dus overweging. 

G. 

Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-
1951. Delft, 1951; 462 blzz .. Prijs f 7.40. 

Wie meegeleefd heeft met den strijd welken de Societas Studiosorum 
Reformatorum in de halve eeuw van haar geschiedenis en in het bijzonder 
in de jaren na den tweeden wereldoorlog aan onze openbare universiteiten 
en hogescholen heeft moeten voeren, zal zich ongetwijfeld nog eens willen 
verdiepen in de problemen en moeilijkheden waarvoor de 'Societas zich 
telkenmlj.le geplaatst zag. Haar gesehiedenis heeft nog kort geleden op
nieuw actualiteit verkregen toen de' "doorbraak" die reeds zo menigen aan
slag op het Christelijk organisatieleven pleegde, in de Afdeling Amster
dam althans aanvankelijk succes wist te behalen. 

Het is echter niet alleen het relaas van de bewogen S.S.R.-geschiedenis 
die het gedenkboek waardevol maakt, met name waardevol voor het ver
staan van bepaalde gebeurtenissen en verschijnselen om ons heen, maar 
tevens beVat het een aantal bijdragen die wegens hun actuele problematiek ' 
en inhoud en hun frissen aanpak aan een ieder die de huidige ontwikkeling 
van het christelijk leven volgt ter lezing worden aanbevolen. Ik behoef 
hier slechts te noemen de artikelen van Dr J. ITJE~HORST, De zin en be
tekenis der geschiedenisbeoefening ; Dr J. P. A. MEKKES, Het Hooger 
Onderwijs der universiteit onder het licht van en,kele concrete problemen; 
J. STELLINGWERFF, Rome en Reformatie; Dr Ir H. VAN RIESSEN, De 
Levensfilosofie en de Levenspraktijk ; Dr J. LEVER, Het ontstaan van het 

'leven. 
Er zijn artikelen onder welke reeds elders wetden gepubliceerd, o. a. de, ' 

bijdrage van G. PUCHINGER, Calvinisme en Koningschap (zie de, bespreking 
in dit tijdschrift op blz. 314-316 van den lopenden jaargang). 

In het bijzonder wens ik de aandacht te vestigen op de bijdrage van 
Dr T. J. :!;>OPPEMA, Taak en strij<;l van de leraren bij het Christelijk Voor
bereidend Hoger en Middelbaar onderwijs. Men komt onder het lezen 
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daarvan weer eens onder den indruk van de moeilijkheden en. den strijd 
waarin de leraar aan onze christelijke middelbare scholen gewikkeld wordt, 
wanneer hij niets af wil doen van de wezenlijke waarde van het christelijk 
onderwijs. . 

Schrijvers voor een verzamelwerk moeten zich wat de lengte' van hun 
bijdragen betreft meestal beperken. Dit kan voor den auteur meebrengen 
dat hij zijn gedachten niet kan uitwerken en dat hij dan door zijn lezers 
wordt misverstaan. De lezer ondergaat daarbij vaak de onaangename 
ervaring dat juist wanneer het betoog hem gaat boeien de auteur mededeelt 
zijn denkbeelden wegens gebrek aan plaatsruimte niet verder te kunnen 
uitwerken. Een dergelijke ervaring hadden wij toen we het artikel van 
Dr J. I T]ESHORST over den zin der geschiedenisbeoefening en dat van 
Dr Ir J. BERGMANS over sociale vragen, bij het licht van Schrift en Be
lijdenis lazen. In het eerstgenoemde artikel waren zovele problemen aan 
de orde dat de auteur alleen maar de vóór-vragen van den zin der geschie
denis-beoefening kon behandelen, terwijl hij aan het eigenlijke probleem 
niet goed toe kwam. En in het tweede mist men slechts node de uitwerking 
van opgeworpen vragen. Zo keert Ir BERGMANS zich wel tegen de afwerende 
houding in onzen kring ten opzichte van de moderne industrie, maar zijn' 
argumenten bezitten in hun beknoptheid te weinig kracht om te overtuigen. 

De heer STELLINGWERFF doet een lofwaardige poging de fundamentele 
verschillen tussen Rome en de Reformatie uit te werken en werpt daarbij 
de vraag op of het mogelijk is één alles beheersend verschil aan te wijzen. 
De auteur meent dat er zulk een cardinaal verschil niet is aan te geven. 
Prof. BERKOUWER legt er echter den nadruk op dat er tussen Rome en de 
Reformatie een diepingrijpend structuurverschil bestaat en dat dit bepaald 
wordt door den strijd om de genade. Alleen maar, wanneer wij het verschil 
zo typeren, dan moeten we onmiddellijk nader bepalen waar het in het 
geding om de genade om gaat. Rooms-Katholicisme en Reformatie kunnen 
ten aanzien van tal van centrale aangelegenheden niet tot elkaar komen, 
zolang het eerste blijft volharden bij, de leer dat God in de genade Zijn 
eigen natuur mededeelt. Daarom moet Rome het natuur-genade-schema 
wel handhaven, want zou het aanvaarden dat de natuur volkomen religieus 
(door de genade) bepaald is dan zou het de deur naar het pantheïsme 
hebben opengeworpen. 

Waarom deze theologisch-philosophische uitweiding? Omdat het huidige 
Rooms-Katholicisme zich in een schier verbijsterende veelheid van ge
stalten in den strijd beg~eft en omdat het ons op zware verliezen zou 
komen te staan wanneer wij niet tijdig zouden hebben gezien dat Rome 
zich desondanks tenminste in één ding gelijk blijft, nl. in haar opvatting 
van de genade: niet allereerst is de genade schuldvergevende gunst Gods, 
maar wezenlijk goddelijk leven. Juist in ons directe contact met Rooms
Katholieken zal dit punt de discussies moeten beheersen. Velerlei pogingen 
zijn er in de laatste jaren van Rooms-Katholieke zijde ondernomen de 
staatkunde, het culturele en maatschappelijke handelen dieper religieus te 
zien, doch steeds weer moest dit pogen falen omdat het bovennatuurlijke 
(de genade) toch niet over kon komen in de natuur. 

Uit de enkele kanttekening die we bij sommige artikelen plaatsen kan 
men enigen indruk verkrijgen van het gehalte der bijdragen en tevens dat 
ze de moeite van kennisneming zeker waard zijn. SMIT. 
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Historische Encyclopaedie, onder redactie v~m S. ,PREGE!RS, 
met medewerking van de professoren K. BASCHWITZ, 
1. J. BRUGMANS, J. GoNDA, K. JAHN, D. J. KOHLBRUGGE 
en L. G. J. VERBERNE. Schiedam, 1951 e.v.Verschij
ningswijze : per jaar -+- 24 deeltjes van ieder 8 blzz.; 
abonnementsprijs f 6.- per jaar. 

Op den omslag van de deeltjes van deze Encyc10paedielezen we dat ze wil 
zijn: "een gemakkelijk te raadplegen gids bij het lezen van de cqurant, 
een informatiebron bij lectuur, en een vraagbaak bij of na het gewone 
gesprek, zodra dit zich op historisch gebied beweegt. Ieder artikel beoogt, 
een steentje bij te dragen tot het geven van inzicht in de steeds verande
rende structuur der menselijke samenleving; in de immer wisselende 
vormen, waarin bij gestadig voortschrijdende civilisatie en duizelingwek
kende vlucht van wetenschap en techniek de eeuwige strijd gestreden wordt 
tussen macht en recht, tirannie en vrijheid, barbaarsheid en cultuur. Opdat 
men het gistings- en wordingsproces van de eigen felbewogen tijd beter 
kan begrijpen, de waarde van eigen land en volk beter zal beseffen." 

Wanneer we dit lezen worden onze verwachtingen hoog gespannen. En 
inderdaad, de zes d~eltjes welke ons ter recensie werden toegezonden (de 
Watergeuzen; van Wilhelm tot Hitler; het Ontstaan van de Nederlandse 
Staat; Heksenprocess~n; John. D. Rockefeller) vermochten onze belang
stelling voor den inhoud te wekken en wij willen erkennen dat de gemid
delde lezer er veel gegevens in kan vinden. Maar voor het verschaffen 
van inzicht in het gistings- en wordingsproces van onzen tijd lijken ons 
deze boekjes onvöldoe~de. De bijdragen geven over het algemeen een vlot 
verhaal van de feiten, maar aan de diepere tendenties van het historisch 
proces raken ~e niet. . 

Men krijgt snel zijn informaties, zonder dat de lezer er op attent wordt 
gemaakt dat de historische feiten nog een andere, rijkere taal spreken dan 
in het vluchtige contact met hen kon worden beluisterd. Diep inzicht geven 
in de' geschiedenis door middel van een alphabetisch geordende encyc1o
paedie is een uiterst moeilijke taak, daar de huidige encyc10paedische orde 
voortdurend den sainenhang der feiten doorbreekt, welke juist één der eerste 
voorwaarden vormt de geschiedenis te verstaan. 

Wie deze Encyc10paedie raadpleegt in de wetenschap dat hij daaruit 
slechts een oppervlakkige kennis kan putten, kan haar ter snelle óriëntering 
wel gebruiken, doch wie zich -dat niet bewust is zal zichzelf gemakkelijk 
wijsmaken dat hij door een blik te -slaan op den uitwendigen gang der 

, geschiedenis in staat is herkomst en zin van het menselijk leven' in ver-
leden en heden te begrijpen. SMIT .. 

INGEKOMEN BOEKEN 

Aanbevelingen tot herziening van de samenstelling en werkwijze der 
Staten-Generaal. Rapport van Commissie-Witteman. Uitgave van het 
Centrum voor Staatkundige Vorming. 's-Gravenhage. ~3 blz. 

Het vraagstuk van de Pacht. Rapport van de Dr Wiardi Beckman
Stichting. Amsterdam. 20 blz. 
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